EIR FOKUS: Den græske regering har
ret:
Gælden er et svindelnummer
21. feb. 2015 – Kernen i striden over Grækenland og »landets gæld« er, at den
nye, græske regering, med enorm opbakning fra offentligheden, har bedt EU om at
lukke en kæmpemæssig Wall Street-London banksvindel ned og atter gøre økonomisk
vækst mulig i Europa. Hvis dette ikke sker, vil den stadigt værre bankerot
af hele det transatlantiske banksystem fortsat skabe desperate konfrontationer
med stormagter som Rusland og Kina, med truslen om verdenskrig.
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Rifkind trækker sig fra det britiske
parlaments Efterretningskomite
25. feb. 2015 – Hendes Majestæt bruger politisk terror mod enhver opposition til
sine planer om Tredje Verdenskrig. På ægte britisk maner er en hidtil førende
skikkelse, efter mindre end en uges skandale, skabt af Imperiets kontrollerede
medier, stort set blevet ødelagt og tvunget til at forlade en meget
betydningsfuld position. Det er tilfældet med MP Malcolm Rifkind, en tidligere
udenrigsminister, der nu er blevet tvunget til at forlade posten som formand for
parlamentets Efterretnings- og Sikkerhedskomite, som netop skal til at udgive en
rapport (før parlamentet opløses 30. marts), der undersøger spørgsmål om
beskyttelse af privatlivet og sikkerhedsspørgsmål, der er fremkommet som følge
af NSA-whistlebloweren Edward Snowdens lækkede oplysninger. Rifkind, der har
været højprofileret, fast inventar i britisk politik i fire årtier, meddelte
også, at han ikke opstillede til genvalg.
Sammen med tidligere udenrigsminister Jack Straw havde undercover-journalister
fra Daily Telegraph og BBC Channel Four lagt en fælde for Rifkind, omhandlende
’influence peddling’ (dvs., at man, evt. mod penge, misbruger sin position til
at udøve ulovlig indflydelse på beslutninger i f.eks. komiteer, -red.), en
anklage, man kunne rette mod halvdelen af det britiske parlament. Begge har
udtrykt bekymring over den mulige optrapning af konflikten med Rusland. Angrebet
på dem kommer få dage efter erklæringer fra tidligere chef for MI6, Sir John
Sawers, der gav udtryk for lignende bekymringer.

Fra LaRouche-bevægelsen 26. feb.
2015:
Operation Zeus: Opgør
Lyndon LaRouche erklærede i dag, at det globale mønster i de britiske handlinger
indikerer, at de handler på en måde, der kun kan tilskrives et fremstød mod en
snarlig atomkrig. Den Watergate-lignende proces, der kom som lyn fra en klar
himmel, mod Malcolm Rifkind, formand for Parlamentets Efterretnings- og
Sikkerhedskomite og en sværvægter i det britiske etablissement, og hans
efterfølgende fratrædelse, pga. hans opposition mod en optrapning af
konfrontationen med Rusland, betyder, at briterne gør sig klar til krig, sagde
LaRouche. De er i færd med at skaffe alle forhindringer for denne krig af vejen
– det er den konklusion, man må drage af Rifkinds afsættelse.
Dette britiske krigsfremstød ses også åbenlyst i de udviklinger, der finder sted
omkring Ukraine og Grækenland – to strategiske konfrontationer, hvor
midlertidige, usikre våbenhviler i øjeblikket eksisterer, men hvor de
underliggende spørgsmål slet ikke er blevet afgjort.
For eksempel shopper Ukraines Petro Poroshenko aktivt efter våben, der skal
bruges i deres krig mod Rusland. På den internationale våbenudstilling IDEX i
Abu Dhabi meddelte han, at han havde underskrevet en forsvarsaftale med De
forenede arabiske Emirater, og at han håbede snart at gøre det samme med USA:
»Vi er i en meget praktisk dialog, og vi håber, at vi i den nærmeste fremtid
vil få en beslutning om at hjælpe os med at få forsvarsvåben.«
I mellemtiden er Andrij Parubij, øverstbefalende for Maidans »selvforsvars«styrker, og nu chef for Ukraines Nationale Sikkerheds- og Forsvarsråd, i
Washington til møde med embedsfolk fra Pentagon og diverse senatorer for at få
et bindende løfte om at sende våben til Ukraine. Parubij er, ligesom hans
controller Victoria Nuland fra Obamas Udenrigsministerium, åben fortaler for
nazistisk politik, inklusive konfrontation med Rusland.
Vi ved, hvad Nuland har gang i, var LaRouches kommentar i dag; og vi mener ikke,
det er menneskeligt. Faktisk er det sådan, at Obama og de folk på den
republikanske side, der er allierede med ham om den politiske strategi, er den
ene faktor, der udgør den største kilde til fare for selve USA’s fortsatte

eksistens. Dette er en kendsgerning, vi må erklære udtrykkeligt og vidt omkring
– fra det politiske centrum, der udgøres af LaRouche-bevægelsens organisering af
aktioner på Manhattan og herfra strålende ud til resten af landet, og til
verden.
I sagen om Grækenland er Den europæiske Union stædigt besluttet på at knuse
Tsipras-regeringens afvisning af at gennemføre mere Trojka-nedskæringspolitik i
landet og kræver, at de kapitulerer eller udsættes for finansiel og økonomisk
tæppebombning, og bortvises fra Eurozonen.

LaRouche Political Action Committee demonstrerer i New York for Grækenland;
se sangtekst her. (engelsk og dansk)

Hvorfor skulle de dog forblive i Eurozonen? gav Lyndon LaRouche igen. Den græske
regering burde sige til EU:
Hvis I har tænkt jer at presse os, hvorfor skulle vi så være en del af det? Der
er grænser for, hvad en nation med respekt for sig selv vil underkaste sig, og
vi har nået en sådan grænse. Det, I forlanger, er et bedrageri – og det ved I.
Det britiske Imperium har udsuget os i årevis, og det har de ikke lov til; det
er umoralsk. Vi har vist, at vi ønsker at samarbejde med jer, vi har givet jer
den mulighed; men hvis vi ikke opnår et tilfredsstillende resultat, har vi ingen
som helst forpligtelse til at fortsætte bedrageriet. Vi kan ikke underkaste os.
LaRouche specificerede, at det ikke er alle i Europa, der aggressivt forfølger
Det britiske Imperiums ’brændte jords’ politik imod Grækenland, men der er nogle
særligt aktive personer, der må skilles ud og stoppes. Det er tilfældet med den
tyske finansminister Wolfgang Schäuble og chefen for Eurogruppen Jeroen
Dijsselbloem, så vel som også Spaniens finansminister Luis de Guindos – der var
direktør for Lehman Brothers i Spanien og Portugal fra 2006 og frem til bankens
undergang i flammerne i 2008. Og han prætenderer nu at belære Grækenland om
ordentlig finanspolitik?
Men Grækenland har forskellige muligheder imod disse hit-men, understregede
LaRouche. Hvis de knuser Grækenland, som de har planer om at gøre, vil de sænke
hele systemet. Så det, Grækenland må sige, fortsatte LaRouche, er, at de
betingelser, man stiller dem overfor, er et svindelnummer. Gælden er et
svindelnummer; i virkeligheden skylder Grækenland ingenting. De tal, man har

brygget sammen, er blot endnu et tilfælde af forbryderiske bankierers
regnemetoder – en praksis, der er så svindelagtig, at den giver matematik et
dårligt ry!
Pointen er, konkluderede LaRouche, at Grækenland intet skylder, og på trods af
dette er Det britiske Imperium, i deres higen efter krig, ude på at drukne dem,
dræbe dem og knuse dem. Tiden er inde for Grækenland til at handle og lade
bankerne vide, at de ikke får noget. De er færdige.
Som afslutning på en diskussion med medarbejdere tirsdag aften sagde LaRouche:
Obama bruger rent faktisk terrorister, internationale terrorister, og det er
her, truslen kommer fra. For briterne har ikke selv kapaciteten til at
lancere denne form for krigsførelse. Der er faktisk ingen i Vesteuropa, der
kan forberede en sådan krig. USA kan levere våben, seriøse våben, tunge
våben. Men USA ønsker ikke at være ansvarlige for denne udvikling; de ønsker
at udgøre opbakningen.
Den måde, som USA derfor ville operere på, især under Obama, ville være at få
andre agenter til at lancere krigen. For det eneste, der behøves, er en anden
agent, der vil starte krigshandlingerne, vil lancere den form for
krigsførelse, der er involveret, og dette inkluderer atomkrig. Og atomkrig
eksisterer i andre dele af verden, og leveringerne kan rettes mod andre dele
af verden. Og derfor ville de angribe Rusland og Kina, som hovedmålene for
ødelæggelsen. Og de ville være ligeglade med, hvad der sker med resten af
Europa. De ville simpelt hen sige, »vi overlevede«; for folk, der vil udføre
denne form for krig, vil sige, hvis de overhovedet har nogen kapacitet, så
vil de kalkulere, og kalkulationen ville være, kan vi lancere en stykkevis
krig, der ville destruere det meste af Europa.
Og det er præcist, hvad Nuland foretager sig. Hendes rolle er at tage til
Europa og dér skabe en situation, der vil forårsage ødelæggelsen af
Centraleuropa.
Storbritannien er ikke i stand til at gøre noget nu, undtagen rent politisk –
politisk og finansielt. Derfor ville den normale situation, under enhver form
for skinfornuft, være, at det gik i den retning. Det er at sætte en fælde for
det europæiske hjerteland, med ødelæggelse af visse dele af Nordafrika og
Centralasien – og Kina. Og målet ville være at ødelægge Kina, at ødelægge Europa
og Kina.

Se også: Lyndon LaRouche: Menneskets rolle i dag

EIR’s spørgsmål til Irans
viceudenrigsminister
Majid Takht-Ravanchi i København
om Silkevejen og financiering af
terrorisme
EIR’s spørgsmål om Silkevejen kommer 25 min. 32 sec. inde i optagelsen; og
financiering af terrorisme 50 min. 35 sec.
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Fra LaRouche-bevægelsen 25. feb.
2015:
London og dets neonazister presser
hårdt på for at få verdenskrig
På trods af det faktum, at våbenhvilen, der blev forhandlet igennem mellem
Putin, Poroshenko, Merkel og Hollande, skrider frem i det østlige Ukraine, er
der et fælles fremstød, med London som spydhoved, for at fremprovokere en
generel krig med Rusland i de nærmeste dage. Victoria Nulands kæledyr, den
ukrainske premierminister Arsenij Jatsenjuk, var på Fox Tv i søndags, hvor han
falbød den løgn, at der ikke er nogen våbenhvile, og at Rusland er engageret i
en fuld invasion af det østlige Ukraine. Disse ord var en gentagelse af

erklæringer i løbet af weekenden fra en stadig mere hysterisk, britisk regering,
der hævdede, at Putin var på kanten til at indtage de baltiske stater, og at der
måtte gennemtvinges nye, drakoniske sanktioner mod Rusland. Obama, der føler
presset fra Frankrig og andre europæiske allierede for at tilbageholde våben til
det ukrainske militær, truer også med nye, tunge sanktioner – den økonomiske
ækvivalent til regulær krig.
LaRouchePAC demonstration i New York City 21. feb. 2015:

(Se engelsk sangtekst her)

Se også: Fyr Nazi-elsker Nuland, eller stå over for verdenskrig
Det, der i stigende grad bør stå klart, er, at dette London-dirigerede fremstød
for krig igen drives frem af panikken i City [of London] og på Wall Street over
hele det transatlantiske, britisk-imperiale finanssystems håbløse bankerot.
Grækenland er detonatoren, og Eurozonens finansministres beslutning fredag om at
forlænge den aktuelle aftale om redningspakken i endnu fire måneder er simpelt
hen baseret på den kendsgerning, at ingen er parat til at trykke på aftrækkeren
mod hele det transatlantiske finanssystem. Liam Halligan advarede, i en artikel
i Sunday Telegraph om, at euro-eksperimentet er dødt, og at eneste udvej er at
organisere en lovformeligt reguleret græsk udgang af euroen, som første skridt i
en tilbagevenden til adskilte og suveræne valutaer i hele Europa.
Lyndon LaRouche understregede, at et sådant initiativ må begynde med
genindførelsen af Glass/Steagall-bankopdelingsloven i USA og i hele Europa.
Udelukkende kun en tilbagevenden til et kreditsystem i Hamiltons forståelse kan
afvende verdenskrigen og lancere en ny renæssance.
Betydningsfulde kredse i Washington er bekymrede over, at vi befinder os i den
form for periode, i hvilken oligarkiet, i sin desperation for at klamre sig til
et afdødt system, vil ty til politiske mord på højt niveau for at få deres
vilje. Den indlysende liste over statsoverhoveder fra BRIKS og deres allierede
udgør den overordnede bekymring. Disse kredse advarer om, at Obama og hans CIAchef John Brennan nemt kunne være på mordernes side. Det, der driver London til
dobbelt vanvid, er det fremvoksende BRIKS som sæden til en ny, retfærdig,
finansiel verdensorden – befriet for oligarkiets magt.
Se Brochuren:

HVORFOR USA OG EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS
– En ny, international orden for menneskeheden
Ifølge nyhedsrapporter rejser Sektor Højre-dræberen Andrij Parubij til
Washington i denne uge for at tale for dødelig hjælp til Ukraine. Hollande og
endda Merkel konkluderede for flere dage siden, at USA’s fremsendelse af våben
til Ukraine kan blive udløseren for generel krig, og at dette motiverede deres
fælles indsats, sammen med Putin, for at opnå en aftale i Minsk 12. februar. De
nu offentligt erkendte neonazister – som Parubij – er Londons nøgleinstrumenter
i det aktuelle krigsfremstød, og de må, sammen med troppefører Victoria Nuland,
ubetinget væltes fra enhver magtposition, hvis vi skal undgå krig. Obama må
enten fjernes fra embedet eller gøres så magtesløs, at han ikke længere kan
udføre Londons og Wall Streets ordrer.
Se: Kiev Ambassador: We Needed the Neo-Nazi Battalions
Vi har nogle vigtige flanker i denne kamp. HSBC, Kronjuvelen for British Dope,
Inc., er på vej ned, og det er frugten af en langvarig indsats, der går tilbage
til udgivelsen af Dope, Inc. i 1978, der afslørede HSBC’s rolle – dengang
Hongkong and Shanghai Banking Company – som den centrale clearingbank for
verdens opiumhandel. Siden 1865 har Hong Shang beskæftiget sig med narkohandel –
som det britiske monarkis eksklusive agenter – og intet er forandret i dette
arrangement frem til nutiden. Det er dette Dop., Inc.-apparat, som Obama, Holder
og den nominerede til justitsministerposten, Loretta Lynch, så stædigt
beskytter. Alene dét er tilstrækkelig grund til af fjerne Obama fra embedet – i
denne uge!

Dope, Inc.

Diane Sare, mangeårig aktivist i LaRouchePAC, siger det ligeud til New Yorkerne,
på dansk her.
STOP 3. VERDENSKRIG!
VI HAR FORTSAT BRUG FOR DIN STØTTE
TIL SCHILLER INSTITUTTETS OG LAROUCHE-BEVÆGELSENS KAMP.
Bliv medlem her
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Ukraine/Grækenland/den kriminelle
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Med formand Tom Gillesberg
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Grækerne har allerede betalt gælden

gennem årelang udplyndring, med
folkemord til følge!
– En ny politik for hele Europa!
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PARADIGMESKIFT I DANMARK:
Lydfiler fra Tom Gillesbergs møder
i Aarhus og Kolding lørdag den 21.
februar
Konflikten i Ukraine og situationen i Grækenland –
Økonomisk nedsmeltning, gældskonference og bankopdeling –
Danmarks fremtid i samarbejde med BRIKS
Mødet i Aarhus:

Mødet i Kolding:

Fra LaRouche-bevægelsen 22. feb.
2015:

Grækenland skylder intet til
Storbritanniens kriminelle
banksyndikat

Den civiliserede verdens lederes apati over for de forbløffende vilkår for
efterkommerne af den græske nation, hvem de skylder deres civilisation, der så
at siger steg op af asken af deres ruin, er noget, der er fuldstændigt
uforklarligt for den, der blot er en tilskuer til opvisningen på denne dødelige
scene. Vi er alle grækere. Vore love, vor litteratur, vor religion, vor kunst
har sine rødder i Grækenland …
Percy Bysshe Shelley, Introduktion, Hellas, Et lyrisk drama.
Lyndon LaRouche gentog torsdag, at hele den såkaldte græske gæld til Trojkaen er
et svindelnummer og må ikke betales. »Udplyndring udgør ikke legitim gæld«,
advarede LaRouche, og de europæiske banker og bankerne på Wall Street, der alle
køres af briterne, stod for en non-stop udplyndring af det græske folk, den
græske økonomi og de græske banker. Det faktum, at, ved visse lejligheder,
korrupte græske regeringsfolk var med i svindelen med partnere som Goldman
Sachs, gør ikke gælden mindre kriminel.

Medlemmer af LaRouche Politiske Aktionskomite deltager i et demonstration i
solidaritet med Grækenland i New York City den 11. februar,

2015, med et skilt, der siger, “Wall Street og Trojkaen er bankerot, ikke
Grækenland!”
Den græske regering må gives fuld international støtte til sin holdning, at
gælden er ubetalelig og må nedsættes. LaRouche sagde det endnu mere ligefremt:
Gælden er illegal, den er ubetalelig, og den er frugten af en London-styret,
kriminel virksomhed, der må lukkes fuldstændigt ned, hvis verden skal overleve
de kommende måneder uden, at der udbryder generel krig i centrum af Europa.
Torsdag skrev den græske finansminister Yanis Varoufakis til eurozonens
finansministre og ECB-chef Mario Draghi og krævede en forlængelse på seks
måneder af de aktuelle arrangementer, for at give tid til at arrangere en
gældskonference og udvikle en plan for en græsk, økonomisk genrejsning – minus
nedskæringspolitik. Tyskland afviste omgående forslaget, hvilket fik den græske
regering til at offentliggøre brevet og sætte scenen for et opgør fredag, hvor
eurozonens finansministre skal mødes for at beslutte deres næste træk. Bag
scenen, selv i ECB, er der en udbredt erkendelse af, at gælden ikke kan betales,
og at nye arrangementer er nødvendige. Den tidligere franske præsident, Valery
Giscard d’Estaing, sagde til fransk presse, at Grækenland bør gives mulighed for
at organisere en »venligtsindet exit« af euroen.
To afgørende punkter at erindre sig er følgende:
For det første, så er det hele det transatlantiske finanssystem, der er bankerot
– ikke Grækenland. »Ponzi-fiduserne« og den hyperinflationsskabende svindel med
kvantitativ lempelse (pengetrykning) har gjort det hele værre. Der er ingen
anden udvej end en lovformelig, reguleret annullering af hele boblen med
spillegæld med begyndelse i de billioner af dollar i derivater, såsom credit
default swaps-kontrakter, der blev indgået på basis af græske statsobligationer
samtidig med, at Goldman Sachs og andre afkortede gælden.
Og for det andet, så er intet af den såkaldte græske gæld til Trojkaen og de
europæiske banker legitim. Ikke engang 10 % af pengene gik til noget, der
lignede produktiv investering i den græske realøkonomi. Den græske befolkning er
blevet decimeret af den britisk-ledede udplyndring. De skylder intet!
Der er intet, der sætter mere fokus på det britiske finansimperiums kriminelle
karakter end de fortsatte afsløringer af HSBC, der er i gang i hele verden. Glem
ikke, at HSBC engang var kendt som »Hong Kong and Shanghai Banking Corporation«
– kronjuvelen af den britiske politik med opiumskrig, og centralbank for den
globale narkohandel.

Med de kriminelle anklager i Schweiz, aftalen om »udsættelse af
retsforfølgelse«, en fordelagtig aftale fra Obama i USA, de igangværende
efterforskninger i Indien – der viser, at HSBC, sammen med Dronningens egen
Couts Bank, hvidvaskede pengene til terrorangrebet i Mumbai i 2008, arrangeret
af Daoud Ibrahim, samt de kriminelle anklager mod banken i Argentina, bør det nu
fremstå som en klar påmindelse om, at hele det London/Wall Street-styrede,
transatlantiske finanssystem med for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne er en
eneste, gigantisk, kriminel virksomhed. Det er Dope, Inc., og den eneste
passende handling vil være en massiv, global Pecora-kommission og nedlukning af
disse banker.

Dope, Inc., udgivet af Executive Intelligence Review
Når man ser tilbage på LIBOR-svindelen, afsløringerne af, at HSBC er bank nr. 1
for hvidvaskning af narkopenge for de mexicanske og columbianske narkokarteller,
HSBC’s globale skatteunddragelsesfidus med base i Schweiz, og forbindelsen
mellem HSBC og Den gyldne Kæde af saudiske banker bag finansieringen af al-Qaeda
og ISIS, bør pointen stå helt klart: Dette er global, organiseret kriminalitet,
der går til toppen. Og de forventer at blive tilbagebetalt for det blod, de har
udsuget af det græske folk?
En fuld efterforskning af HSBC’s kriminalitet på vegne af Monarkiet (det
britiske, -red.) ville også afsløre de intime forbindelser med Prince Bandar
bin-Sultan (eller måske bin-Satan), især i kølvandet på 11. september. Alt imens
de schweiziske, private HSBC-dokumenter bekræftede, at Bandar var en

skatteunddragelseskunde, så er den virkelige historie meget større. HSBC var i
en årrække den eneste bank i USA, der ville forvalte pengene fra Bandar og den
saudiske ambassade. Før og efter 11. september modtog Bandar, iflg.
kvalificerede kilder i Washington, 30 mio. dollar om måneden i overførsler fra
Bank of England til hans personlige konto i HSBC New York (og senere, HSBC
Washington, DC.) som hans andel i Al Yamamah våben-for-olie-handlen, der skabte
historiens største, ulovlige fond til terrorisme.
At blæse låget af London/Wall Street-banksvindlen er altafgørende for at
forhindre krigen i at bryde ud i hjertet af Europa. Foreløbig holder Putin,
Hollande, Merkel og Poroshenko sig til deres forpligtelser over for en
våbenhvile i Ukraine som det første skridt til en reel løsning på krisen, der
begyndte med Victoria Nulands operationer for et nazistisk regimeskift i
2013-14. Alle fire ledere ved, at Obama, på vegne af briterne, gør fremstød for
at opruste ukrainerne som en udløser af krig med Rusland. Victoria Nuland,
Obamas neokonservative nazi-elsker, løber rundt i Georgien og andre steder
østpå, hvor hun gør fremstød for provokationerne.
Nuland må fjernes nu, som endnu en forudsætning for at forhindre krig. Så længe
hun render rundt på vegne af Obama, er faren for krig for alvorlig til, at det
kan tolereres. Med hendes afsættelse bliver Obama sårbar. Enten må han selv
fjernes fra embedet, eller også, som LaRouche udtrykker det, må »han blive
stærkt begrænset«, ellers vil krigen ikke kunne standses.
Se: Fyr nazi-elsker Nuland, eller stå over for krig.
Dette er afgørende dage, hvor selve menneskehedens fremtid står på spil.
Grækerne må gives fuld international støtte til at gå op imod svindlerne og
morderne i London. Nuland må fyres og Obama puttes i en æske, eller selv blive
fyret. Denne kombination af handlinger er tilstrækkelig til at holde faren for
krig tilbage. Dernæst kan en lovformeligt reguleret bortfjernelse af Londons og
Wall Streets imperiale gældsboble sætte scenen for en reel, økonomisk revolution
af den slags, som Alexander Hamilton lancerede ved afslutningen af Den
amerikanske Revolution, og som reflekteres af BRIKS’ handlinger i dag.

Helga Zepp-LaRouche:

For store til at sætte i fængsel?
Grækenland bliver bankernes Nemesis!
22. feb. 2015 – Den meget forskellige fortolkning af det kompromis, der fredag i
sidste uge blev indgået mellem Eurogruppens finansministre og den græske
finansminister Yanis Varoufakis, antyder, at konflikten inden for kort tid vil
vende tilbage for fuld styrke. Alt imens versionen i Eurogruppens offentlige
erklæring hævder, at Grækenland har forpligtet sig til fortsat at holde sig til
nedskæringsprogrammet og ikke indføre nye forholdsregler uden forudgående aftale
med »institutionerne« – et nyt navn for Trojkaen – så skriver Syriza-avisen I
Avgi: »En ny æra er begyndt – uden Memorandum, og uden Trojka. Nu har regeringen
fire måneder til at udarbejde en ny aftale.« Det er altså muligt, at aftalen
allerede sprænges på mandag, når Athen fremlægger sine ændringsforslag i
Bruxelles. For på trods af den tvungne situation, som den nye, græske regering
befinder sig i – de har trods alt ansvaret for en nødlidende befolkning – støder
to fundamentalt forskellige, inkongruente geometrier her sammen. Som man kan
læse i artiklen »Grækenland vælger national overlevelse, ikke ødelæggelse«, så
har Grækenland overhovedet ingen legitim gæld til de europæiske institutioner.
Diverse storbanker og hedgefonde manipulerer med deres spekulation miljøet for
betingelserne for gældens tilbagebetaling, som Grækenland må opfylde, til skade
for landet, og af de såkaldte redningspakkers penge forblev kun 3 % i
Grækenland, mens resten strømmede tilbage til de europæiske banker.
I stedet for en plan for tilbagebetaling burde man indlede en grundig
undersøgelse af, hvordan det er kommet til den nuværende situation, begyndende
med Goldman Sachs’ rolle i den »kreative bogføring« med anvendelse af swaps – en
metode, som den franske avis Le Monde har betegnet som »regnskabsforfalskning«,
og som førte til, at Grækenland blev optaget i Eurozonen.
I denne forbindelse vil den daværende chef for den græske centralbank, Lucas
Papademos, være interessant, da han med sikkerhed var vidende om Goldman Sachs’
Swap-forretninger, ved hjælp af hvilke Grækenlands gældssituation blev
forskønnet. Og da hr. Papademos i 2002 blev belønnet med posten som
vicepræsident for Den europæiske Centralbank, efter sin post som den græske
centralbanks chef, må man antage, at man i Frankfurt og Bruxelles vidste nøje
besked med, hvordan det gik til, at Grækenland blev optaget i Eurozonen. Så
meget for beskyldningen om, at Grækenland sneg sig til en optagelse.
Men det kan også betale sig at kaste et nærmere blik på den for tiden stærkt
fremmanede sætning, »pacta sunt servanda« (aftaler skal overholdes). For, når 97

% af de såkaldte redningspakker er strømmet tilbage til bankerne, hvilken
aftalepartner er det så egentlig, vi taler om?
Lad os genkalde os et par ting. Der var LIBOR- og EURIBOR-skandalen, hvor henved
30 storbanker gennem at manipulere med rentesatsen gennem et kvart århundrede
bedrog deres kunder for et trecifret milliardbeløb; flere banker blev snuppet,
da de bevidst solgte giftige værdipapirer til deres kunder; der er konstant
tilfælde med pengehvidvaskning af stort set enhver tænkelig kriminel aktivitet,
lige fra narkohandel, våbenhandel, diamanthandel og til finansiering af
terrorisme; så var der også Madoff-svindelen, og nu selvfølgelig atter sagaen om
HSBC. I øjeblikket efterforsker man denne bank, som tidligere var finanshus for
Det britiske Imperiums opiumskrig mod Kina, i Schweiz, Argentina, Indien,
Storbritannien og USA, for en lang række af kriminelle handlinger, herunder, i
Schweiz og Indien, aktiv hjælp til skatteunddragelse for rige kunder – i Schweiz
drejer det sig om henved 120 milliarder – og selvfølgelig igen pengehvidvaskning
inden for flere kategorier.
Den tidligere kommunikationschef for den schweiziske bank UBS, Stephanie Gibaud,
der nu samarbejder med den argentinske regering i undersøgelserne af UBS’
illegale aktiviteter, udtrykte det for nylig således i et interview: »Vi må
forstå, at vi her har at gøre med en kriminel industri; at det hele er en
eneste, beskidt forretning, og at alle disse udspekulerede planer til
skatteunddragelse gennem UBS og nu HSBC osv., som nu bliver undersøgt – at dette
ikke blot er fejltagelser. Det er ikke en eller anden illegal operation, som
bankerne på sidelinjen af i øvrigt legitime forretningspraksisser blev viklet
ind i. Tværtimod er disse operationer den eneste grund til, at disse banker
overhovedet eksisterer … man må forstå, at dette er offshore-bankernes
hovedbeskæftigelse; og forsøget fra formænd for bestyrelserne på at gøre små
ansatte til syndebukke, når de bliver snuppet for illegale aktiviteter, er
ganske enkelt afskyeligt.« Det er disse sværvægtere, der hører hjemme i fængsel.
Sagen mod HSBC er nu ved at sætte en international lavine i gang, som kunne gøre
en ende på en hel række af medskyldige personers karriere. Den 8. februar bragte
den amerikanske Tv-kanal CBS i sin udsendelse »60 Minutes« en udførlig
dokumentation af afsløringer fra ’whistlebloweren’ Hervé Faciani, en
informationstekniker, der arbejdede i den schweiziske filial af HSBC, og som
allerede i 2008 havde udleveret omfangsrige computer-bankbilag til de franske
myndigheder, som disse igen havde meddelt de britiske og amerikanske
myndigheder. Det drejede sig bl.a. om detaljerede notater om forvaltningen af
store formuer, og som omhandlede, hvordan man skabte strukturen for
pengehvidvaskning og skatteunddragelse. Alene i Schweiz blev 30.000 konti
oprettet til dette formål.

Det britiske Finansministerium ignorerede beviserne for HSBC’s forbrydelser; i
stedet blev den daværende direktionschef for HSBC i Storbritannien, Sir Stephen
Green, gjort til Lord og endda handelsminister i regeringen Cameron.
I USA var det i 2012 Loretta Lynch, statsanklager for New Yorks Østdistrikt, der
udskød retsforfølgelsen af HSBC, da disse blev anklaget for hvidvaskning af op
til 80 % af pengene fra den mexicanske narkomafia. HSBC måtte efterfølgende
betale en bøde på 1,9 mia. dollar, et beløb, som de, i betragtning af
kæmpegevinsterne fra hvidvaskningen, kunne tage fra frimærkekassen.
Samme Loretta Lynch blev dernæst meget betegnende af Obamaregeringen nomineret
til at være justitsminister Holders efterfølger; hendes nominering blev
imidlertid lagt på is i Senatet pga. den nylige skandale, og hun må nu finde sig
i at besvare ubehagelige spørgsmål fra Senatet.
I USA er der givet licens til disse skumle forehavender fra højeste sted,
formuleret i det såkaldte »Holder-Brief«, hvor det udtrykkeligt bestemmes, at
Too-Big-To-Fail-bankerne ikke må retsforfølges, fordi deres retsforfølgelse
ville udløse et systemkollaps.
Konfronteret med kendsgerningerne om et gennemført kriminelt banksystem er det
græske krav om en europæisk gældskonference mere end legitim. Schäuble,
Dijsselbloem, Draghi, Lew og Co., der så ubønhørligt står fast på, at
Grækenlands nye, demokratisk valgte regering skal overholde aftaler, der er
indgået med tidligere, beviseligt korrute regeringer, og som udelukkende er til
gavn for et banksystem, for hvem der kun findes en forbrydelse, nemlig den at
blive snuppet, handler dybt umoralsk. Det kan godt være, at de formelt har loven
på deres side, som takket være domstole og aftaler beskytter dette system med
maksimal profitmaksimering til spekulanterne; men legitimiteten har de for
længst mistet.
I græsk mytologi og i den græske tragedie spiller Nemesis en stor rolle, som hun
for øvrigt også gør det i Friedrich Schillers dramaer. Nemesis, gudinde for
retfærdig vrede, står for den »frygtelige magt, der dømmende holder vagt i det
skjulte«, som det hedder i Schillers digt Ibykus’ traner. I tider, da Europa
endnu holdt kristne værdier i hævd, fandtes der en bevidsthed om naturretten,
efter hvilken lovene for skabelsesordningen har en højere betydning end den
positive, menneskeskabte ret. Når Tsipras-regeringen forsøger at forsvare den
græske befolknings almene vel, den græske befolkning, som Trojkaen, selv efter
FN-menneskerettighedskommissæren Luminas opfattelse, har begået massive
overtrædelser af menneskerettighederne imod, gennem overmåde hårde
forholdsregler for nedskæringspolitikken, så er denne naturret på regeringens

side.
Det er en historisk ironi, men Grækenland bliver Europas Nemesis. Vi bør i vores
egen interesse gøre alt for at den nye græske regerings drøm om at ændre hele
Europas politik går i opfyldelse.

Nej, en grænse har tyranners magt,
Når de undertrykte intetsteds kan finde retfærdighed,
Når byrden bliver ubærlig – griber han ud
efter trøstigt mod i himlen,
Og henter ned sine evige rettigheder,
Der hænger umisteligt deroppe
Og ubrydelig som selve stjernerne –
Vender den gamle naturens urtilstand tilbage,
Hvor menneske står over for menneske –
Som sidste middel, når intet andet mere
vil hjælpe, gives han sværdet –
De højeste goder bør vi forsvare
mod vold – Vi står for vort land,
vi står for vore hustruer, vore børn!

EIR FOKUS: Vil Victoria Nulands
nazister skubbe verden ud i Tredje
Verdenskrig?
Af Jeffrey Steinberg
17. feb. 2015 – Fra og med midnat, den 15. februar, trådte en våbenhvile i
kraft i Østukraine. Aftalen, der blev hamret ud mellem den russiske præsident
Vladimir Putin, den tyske kansler Angela Merkel, den franske præsident François
Hollande og den ukrainske præsident Petro Poroshenko – dvs., uden den direkte
involvering af Obamaregeringen og den britiske regering – efter 17 timers
forhandlinger nonstop i Minsk i sidste uge, er skrøbelig, for at sige det mildt.
Den umiddelbare fare ligger i en uidentificerbar styrke – de neonazistiske
militser, der er en uadskillelig del af Kiev-regeringen, som kom til magten for
et år siden i et statskup, som disse nazister var drivkraften bag. Disse
nazister handler som beskyttede aktiver for Obamaregeringen, mere specifikt for
viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender, Victoria Nuland.

Medlemmer af Azov-bataljonen fremviser hagekorset

Azov-bataljonen, med både eget flag, Hagekorsflag og NATO-flag!
Disse neonazistiske styrker har officielt afvist våbenhvilen. De bataljoner, som
de kontrollerer i det sydøstlige Ukraine, er ikke helt under Kievcentralregeringens kontrol, men bevæbnes af Ukraines »oligarker« – store
forretningsmænd som guvernøren af Dnepropetrovsk, Igor Kolomoisky. De er
udløberen af Bandera-bevægelsen, der var fascistisk i sig selv, selv før Anden
Verdenskrig, og dernæst bød Hitlers invasion af Ukraine velkommen og udførte
grusomheder mod befolkningen i Ukraine og Polen, som burde have anbragt dem på
anklagebænken under krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. I stedet rekrutteredes
de af britiske og amerikanske efterretningstjenester til den kolde krig imod
Sovjetunionen.
De neonazistiske repræsentanter i regeringen er også ude på at sabotere enhver
fredsaftale. Ifølge russiske medier kommer Andrij Parubij, tidligere
øverstbefalende for Maidan og nuværende formand for det ukrainske parlament (den
Øverste Rada), til Washington i denne uge. Medstifter af det neonazistiske
parti, Svoboda, og af en af de paramilitære grupper, som blev til spydhovedet
Sektor Højre i kuppet i februar 2014, er Parubij i dag en leder i Folkefronten,
Arsenij Jatsenjuks politiske parti, idet Jatsenjuk var den mand, som Victoria
Nuland håndplukkede til at blive Ukraines premierminister efter kuppet.

Andrij Parubij
I en tale den 14. februar, der blev transmitteret over ukrainsk Tv, meddelte
Parubij formålet med sin rejse: at skaffe våben. Han sagde, at Ukraine må styrke
sine bevæbnede styrker og få »USA til at give os højpræcist, moderne
våbenudstyr«. Han tilføjede, »I næste uge rejser jeg til USA for at drøfte dette
på en meget konkret og målrettet måde.«
Den mulighed, at USA ville bevæbne Ukraine – en handling, som Moskva ville se
som en krigshandling – er præcist det, der tvang lederne af Frankrig og Tyskland
til at arbejde på højtryk for at få en våbenhvile i Ukraine. Det ville være et
skridt hen imod Tredje Verdenskrig.

Jaget efter en våbenhvile
Præsident Hollande og kansler Merkel så Minsk-forhandlingerne som
eksistentielle. De var enige om, at hvis der ikke kom et diplomatisk gennembrud,
ville Obamaregeringen begynde at opruste det ukrainske militær, og det ville
optrappe krisen. I løbet af de seneste uger er flere og flere strategiske
analytikere og politiske beslutningstagere begyndt at se krisen i Ukraine som en
potentiel udløser af atomkrig mellem USA og Rusland. Artikler med denne fare som
overskrift er dukket op i det tyske Der Spiegel og endda det britiske Daily
Telegraph.
Spøgelset om en udslettelseskrig, der begynder i centrum af Europa, var en
magtfuld motivering for Merkels og Hollandes indgåelse i et team for at

forhindre den amerikanske våbenstrøm i et ’den sidste skyttegravs’-diplomati.
Umiddelbart forud for Minsk-forhandlingerne fløj kansler Merkel til Washington
den 9. februar for at rådføre med præsident Obama. Hun afleverede en ligefrem
besked, iflg. tyske og amerikanske kilder. For det første sagde hun til
præsidenten, at Europa var ubøjelig i sin modstand mod amerikansk oprustning af
den ukrainske hær. For det andet sagde hun, at fraværet af en direkte dialog
mellem ham og den russiske præsident Putin udgjorde en risiko for hele verden.
Udelukkende kun lederne af de to nationer med atomvåbenarsenalerne, der kunne
ødelægge planeten, kunne være de ultimative garanter for menneskehedens
overlevelse. De måtte genoptage en direkte, personlig dialog, insisterede
Merkel.
Hendes formaning synes at have haft en vis virkning. Den 11. februar, aftenen
før Minsk-forhandlingerne, ringede Obama til Putin, og de to mænd havde en 90
minutter lang samtale, hvis indhold er blevet holdt hemmeligt. Ifølge Spiegel
Online, der havde en detaljeret redegørelse af Merkels og Hollandes diplomatiske
indsats, så viste selve den kendsgerning, at telefonsamtalen fandt sted, at
Washington var dybt interesseret i udfaldet af Minsk-forhandlingerne.
På et tidspunkt i den diplomatiske maraton-session talte Putin, iflg. Spiegels
redegørelse, pr. telefon privat med lederne af de selvudråbte folkerepublikker
Donetsk og Lugansk (DPR og LPR). Han sikrede sig deres tilsagn til
våbenhvilebetingelserne. Desuden pendlede Kreml-rådgiveren Vladislav Surkov
mellem Hollande-Merkel-Poroshenko-Putin-mødet og Minsk-kontaktgruppen, der
ligeledes var samlet natten igennem et andet sted i Minsk (fordi Poroshenko
nægtede at forhandle direkte med DPR/LPR-delegationen). Det var kontaktgruppen,
der bestod af Alexander Zakharchenko (DPR), Igor Plotnitsky (LPR), den ukrainske
ekspræsident Leonid Kuchma, den russiske ambassadør til Kiev Mikhail Zurabov og
OSCE-forhandler Heidi Tagliavini, der rent faktisk underskrev Minskaftalen med
10 punkter.
I de forudgående måneders fornyede kampe i det østlige Ukraine, efter
våbenhvilen fra september 2014 brød sammen, indtog DPR/LPR yderligere et bælte
af landområde, især inden for Donetsk-området, idet de opererede for at skubbe
Kiev-bataljonerne uden for rækkevidde af beskydning af Donetsk og andre byer.
Mens Minsk-forhandlingerne fandt sted, havde DPR/LPR-militserne næsten omringet
6-8.000 ukrainere i byen Debaltseve, som er jernbaneknudepunkt mellem Donetsk og
Lugansk. Med voksende rømninger, kollapsende moral og udbredt udeblivelse til
militærindkaldelse, befandt den ukrainske hær sig allerede på sammenbruddets
rand. For Merkel og Hollande var idéen om at bevæbne en sådan hær i opløsning en
alvorlig fejltagelse, der reflekterede en manglende forståelse af den ukrainske

krises virkelighed i det officielle Washington.

Nuland-faktoren
Det er et faktum, at Obamaregeringens politik over for Ukraine og Rusland fra
dag ét er blevet kapret af en samling neokonservative og humanitære
interventionsideologer – anført af viceudenrigsminister for europæiske og
eurasiske anliggender, Victoria Nuland. Hustru til den neokonservative Robert
Kagan fungerede Nuland som udenrigspolitisk rådgiver til daværende vicepræsident
Dick Cheney, før hun blev udnævnt til Bush-regeringens ambassadør til NATO.
Nuland har offentligt pralet med, at USA havde hældt 5 mia. dollar ind i
»demokrati«-bevægelsen i Ukraine, siden afslutningen af den kolde krig, og hun
gjorde det klart, under en skændig telefonsamtale, der blev optaget, i januar
2014, at den mand, der nu er den ukrainske premierminister, Jatsenjuk, var ejet
af Washington. Hun er ansvarlig for mørklægningen af Bandera-nazisternes
magtfulde rolle i Maidan-kuppet og konflikten i Østukraine.
Der blev sat fokus på Nulands aktuelle rolle med at sabotere forsøg på at opnå
fred i en artikel fra 15. februar i det tyske blad Der Spiegel, med titlen
»Amerikas diplomat for optøjer«. Indlægget erklærede, at Nuland udgjorde en
trussel for Amerikas allierede, og at hun, alt imens hun skal forestille at løse
krisen i Ukraine og relationerne til Rusland, »så er Nuland selv blevet
problemet i krisen«.
Der Spiegel beskrev et møde bag lukkede døre, der tilsyneladende er blevet
anonymt rapporteret både til bladet og til avisen Bild, et møde, der afholdtes
af Nuland under Sikkerhedskonferencen i München for en uge siden, med »måske to
dusin amerikanske diplomater og senatorer«. Her gav Nuland instrukser om at
»bekæmpe europæerne« omkring spørgsmålet om at bevæbne Ukraine til at kæmpe mod
Rusland. Det blev beskrevet, hvordan hun »bittert« refererede til den tyske
kanslers og den franske præsidents møde med præsident Putin som »Merkels Moskvajunk«, og »Moskva-bullshit«, og hun hilste en senators betegnelse af den tyske
forsvarsminister Ursula von der Leyen som »nederlagsminister« velkommen.
Disse rapporter viser løgnen i Nulands påstand om morgenen den 11. februar, da
Minsk-aftalen blev annonceret, at »vi [USA] støtter aftalen entusiastisk«.
Der Spiegel skriver, at Nuland ikke holder sig tilbage for at kræve, at NATO
giver »tungt våbenudstyr« til Ukraine.

Der slås alarm
I en erklæring udstedt den 14. februar advarede Lyndon LaRouche om, at faren for
krig ville bestå, indtil Nuland blev fyret og hendes forbindelser til hardcore
Bandera-nazister blev offentligt afsløret. (Se bilag)
Den overordnede trussel om atomkrig, der stammede fra krisen i Ukraine, var det
dominerende emne bag scenen ved den årlige Sikkerhedskonference i München.
Umiddelbart før dette møde skrev tre nationale sikkerhedsspecialister, tidl.
amerikanske senator Sam Nunn (D-Ga.), tidl. russiske udenrigsminister Igor
Ivanov og tidl. britiske forsvarsminister Des Browne, en kronik, der krævede et
eftersyn af den euro-atlantiske sikkerhedsarkitektur, med en inkluderende rolle
for Rusland.
Der blev givet udtryk for det samme synspunkt ved to andre begivenheder, der fik
stor opmærksomhed. Den 11. februar sagde Jack Matlock, der var præsident Reagans
ambassadør til Sovjetunionen under de sidste dage af den kolde krig, til en
tætpakket tilhørersal ved National Press Club i Washington, at Vesten havde
overtrådt nogle af de mest afgørende aftaler med Moskva, de aftaler, der havde
muliggjort Warszawa-pagtens og Sovjetunionens fredelige afgang, og at faren for
en verdenskrig var alvorlig (Udskrift kan ses i EIR, 20. feb.).
To dage senere advarede Markus Becker i en artikel i Spiegel Online om
Sikkerhedskonferencen i München om, at »truslen om krig er større end under den
kolde krig«. Han fremlagde nogle af de samme argumenter, som Nunn-Ivanov-Browneartiklen.
Med mindre man handler hurtigt på LaRouches krav om Nulands afsættelse, er
chancerne for, at neonazisterne i Ukraine får smadret den skrøbelige fred,
enorme. Nulands afsættelse må følges op af en aftale mellem regeringer om at
diskvalificere og fjerne de nazistiske elementer, der nu hærger, og deltager i
regeringen, i Ukraine. Dette krav er gentagne gange blevet fremstillet af den
russiske regering, og af LaRouche.
Hvis voldscyklussen i Østukraine genoptages for fuld kraft, er udsigten til, at
det eskalerer til en direkte konfrontation mellem Rusland og USA, meget stor.
Richard Burt, der var en af de øverste, amerikanske forhandlere om våbenkontrol
med Sovjetunionen, sagde til Spiegel Online (9. februar), at faren for atomkrig
er meget stor. »Både de amerikanske og russiske atomvåben befinder sig i en form

for beredskab, der er en hårs bredde fra at udløses. Begge sider har en
opstilling af atomvåben, hvor landbaserede missiler kan bemyndiges til affyring
på under 15 minutter.« Han erkendte, at den form for »hybridkrig«, der nu finder
sted i Østukraine, udgør en stor forøgelse af faren for, at en fejlberegning
skal føre til atomkrig. Den tidligere russiske udenrigsminister Igor Ivanov var
enig, og sagde til Spiegel, »Nu er truslen om krig større end under den kolde
krig«.
Man må i tillæg hertil forstå, at den primære drivkraft bag krigen er
bankerotten af det transatlantiske finanssystem, der er centreret i London og
Wall Street. Det er financier-kredses desperation over deres systems
overhængende undergang, og deres politiske magts sammenbrud, der er drivkraften
bag krigsfaren. Som udenrigsminister Sergei Lavrov bemærkede i en nylig
erklæring, at hvis der ikke havde været en Ukrainekrise, ville visse kredse i
Vesten have skabt en.

Bilag: LaRouche om Ukrainekrisen: Fyr nazi-elskeren Nuland

14. feb. – Med sine neonazistiske mordere, der åbenlyst aflægger ed på at
ødelægge Minsk-aftalen, fremstår præsident Obamas viceudenrigsminister for
europæiske og eurasiske anliggender, Victoria Nuland, som en af
hovedprovokatørerne af en overhængende global krig, der hurtigt kunne føre til
en atomar udslettelseskrig. Hvis der skal være et oprigtigt forsøg på at
implementere den våbenhvile, der blev hamret ud under 17 timers intense
forhandlinger i Minsk, må Nuland omgående fyres, og hendes neonazistiske
dødspatruljer i Ukraine lukkes ned.
I dag krævede Lyndon LaRouche Nulands omgående fyring, og krævede samtidig en
fuld, offentlig afsløring af hendes forbindelser til de sidste dages Bandera-

mordere, der stod bag Maidan-kuppet og udgør den vigtigste styrke på stedet, der
presser på for at få en strategisk militærkonfrontation med Rusland.
»Hun har ved sine handlinger bevist, at hun er en nazi-elskende morder. Det er
hende, der støtter neonazisterne i Ukraine, som åbenlyst praler med, at de
nægter at acceptere den aftale om våbenhvile, der blev indgået af de ’Fire i
Normandiet’, og vil fortsætte med deres nedslagtninger i Østukraine. Disse samme
Bandera-folk kom til Washington sent sidste år og udbød falske fotos, der
hævdedes at vise, at Rusland havde invaderet Østukraine. Fotografierne blev
senere afsløret som forfalskninger. Denne forfalskning kunne bidrage til at
starte en verdenskrig«, konkluderede LaRouche.
Nuland har en lang og velkendt karriere i Washington, især under de to seneste
regeringer. Under Bush’ periode som USA’s 43. præsident var Nuland
udenrigspolitisk rådgiver til vicepræsident Dick Cheney, og dernæst USA’s
ambassadør til NATO.
Obama udnævnte hende til hovedposten som USA’s topdiplomat for Europa og
Eurasien, fra hvilken position hun personligt promoverede Bandera-kuppet i
Ukraine mellem november 2013 og februar 2014. Hun var tidligere dybt involveret
i den løgnagtige mørklægning af de al-Qaeda-netværk, der udførte de dødbringende
angreb 11. september, 2012, på USA’s diplomatiske post i Benghazi, Libyen.
Nuland, der er gift med den neokonservative ideolog, Robert Kagan, pralede i
december 2013 åbenlyst med, at successive amerikanske regeringer havde hældt 5
mia. dollar ind i de farvede revolutioner i Ukraine. Hun har også gentagne gange
løjet om sin rolle i promoveringen af neonazistiske Bandera-styrker i Ukraine,
når hun blev udspurgt af kongresmedlemmer og medierne.
LaRouche konkluderede: »Nu, hvor Nulands nazister har aflagt ed på at bryde den
aftale, der kunne repræsentere den sidste, virkelige chance for at standse
fremstødet for krig med Rusland, er der kun en fornuftig valgmulighed – fyr
Nuland, og gennemfør en gennemgribende afsløring og nedlukning af hendes naziterrorister. Udelukkende kun gennem at fjerne hende fra hendes position som en
af Obamas hovedagenter for promovering af verdenskrig, kan fremstødet for krig
stoppes på dette sene tidspunkt.«

Titelfoto: Victoria Nuland uddeler mad i Ukraine

EIR ØKONOMI: Grækenland vælger
national overlevelse, ikke
ødelæggelse
Af Dean Andromidas
14. feb. 2015 – Mens de fleste europæiske ledere fortsætter med at følge
finansoligarkiets diktat, er Grækenlands holdning klar: Der kan ikke være noget
kompromis mellem national overlevelse og selvdestruktion. Grækenland kan ikke
betale den illegitime og byrdefulde gæld, og det kan heller ikke fortsætte med
nedskæringspolitikken, med folkemord til følge. Grækenland tilbyder Europa
chancen for at sammenkalde til en Europæisk Gældskonference, lancere en New Deal
og samarbejde med BRIKS-landene og deres allierede om et nyt, økonomisk
paradigme.
I kølvandet på det europæiske topmøde mellem EU’s ledere den 12. feb. erklærede
den græske premierminister Alexis Tsipras, »Grækenland udøver ikke afpresning,
og vil ikke udsættes for afpresning«. Med hensyn til »memorandaet« fra Den
internationale Valutafond, Den europæiske Kommission og Den europæiske
Centralbank (tilsammen kendt som Trojkaen), sagde han, »Glem den politik, den
eksisterer ikke længere. Det gør Trojkaen heller ikke.«
Tsipras blev støttet af sin koalitionspartner, forsvarsminister Panos Kammenos,
leder af Uafhængige Grækere, der til græsk TV sagde: »Vi er færdige med
memorandaet og Trojkaen … Regeringen vil ikke forhandle som Syriza [Tsipras’
parti] eller Uafhængige Grækere, men som regering for alle grækere, som en
retfærdiggørelse af alle grækeres og alle europæiske folks deltagelse i denne
kamp.«

’Pladsernes bevægelse’
EU’s hovedproblem er, at det ikke bare er konfronteret med folkelig modstand,
som det kan undertrykke med tåregas og uropatruljer, som det gjorde for tre år
siden. Det er nu konfronteret med en regering, der, iflg. de seneste
meningsmålinger, støttes af 8 af 10 grækere. Kan Europa lancere en politik med
brutalt »regimeskift«, med sanktioner og embargoer mod Grækenland, et medlem af

Den europæiske Union, hvor »solidaritet« hævdes at være det overordnede ideal?
Den 11. februar, mens eurogruppens finansministre mødtes i Bruxelles og forsøgte
at tvinge Grækenland til at ofre sine borgeres liv, gik titusinder, hvis ikke
hundrede tusinder, af mennesker i Europa og landene i Amerika på byens gader til
støtte for Grækenlands politik med økonomisk udvikling og beskyttelse af
national suverænitet. Den græske regeringstalsmand Gabriel Sakellaridis
erklærede, at det græske folk har givet liv til en ny »pladsernes bevægelse«, og
at »håb har fordrevet frygten«.
Grækenland demonstrerede endnu engang, at det er blevet revolutioneret, idet
titusinder trodsede den isnende kulde og fyldte Syntagma-pladsen foran det
græske parlament i Athen, og endnu flere demonstrerede i et dusin andre græske
byer. Lignende demonstrationer afholdtes i Amsterdam, Bruxelles, London,
Edinburgh, København, Lausanne, Rom, Lissabon, Berlin, Paris, Wien, Budapest,
Madrid, Helsinki og endnu flere byer i Canada, New York og Washington, og så
langt væk som Brasilien og São Paolo.
LaRouche-bevægelsen deltog i demonstrationsmøder i Paris, Berlin og New York; i
sidstnævnte by havde aktivisterne skilte, der sagde, »USA og Grækenland må gå
med i BRIKS«.
Med kommende valg i et halvt dusin EU-lande alene i år forventer man store
overraskelser, i takt med, at regeringerne i Portugal og Spanien, lande, der
står over for de samme, barske ’Trojka-betingelser’ som Grækenland,
sandsynligvis vil blive fejet fra magten.
I S p a n i e n , hvor der forventes valg til november, fører Podemos, Syrizas
søsterparti, foran det regerende Folkets Parti og oppositionspartiet
Socialisterne, der har domineret i spansk politik, siden afslutningen af Francos
diktatur i 1970’erne.
I P o r t u g a l , hvor der skal afholdes valg til oktober, fører iflg.
meningsmålingerne oppositionspartiet Socialisterne foran de regerende
Socialdemokraterne. Den 12. feb. stilede toogtredive fremtrædende, portugisiske
personer, inkl. politikere, erhvervsfolk, akademikere, pensionerede officerer i
hæren og fagforeningsfolk, et brev til premierminister Pedro Passos Coelho, med
krav om, at han opgiver sin modstand mod de græske forslag. I brevet stod, »Den
idé, at nedskæringspolitikken skal fortsætte, er ikke produktiv« og »Portugal må
ikke tage afstand fra en bevægelse med europæisk samarbejde og må tage aktivt
del i en drøftelse om en genoplivning af økonomien og den sociale politik i
lande, der i de seneste seks år har gennemlevet de værste lidelser.«

Ulykkeligvis lød advarslen for døve øren, da Coelho gentog sin holdning om, at
han ikke vil støtte nogen forslag om annullering eller genforhandling af gælden.
I I t a l i e n , I r l a n d og i adskillige andre lande, hvor der ikke skal være valg i
år, står regeringerne på usikker grund og kunne meget vel blive tvunget til at
udskrive valg før tiden.

Ikke ’GREXIT’, men ’BRIKSIT’
Alt imens medierne er fyldt med kommentarer om en mulig »GREXIT« – Grækenlands
tvungne eller frivillige udgang af eurozonen – så er den løsning, som Grækenland
opfordrer til, i virkeligheden det, som en græsk iagttager beskrev for EIR som
en »BRIKSIT«, hvor Grækenland tilslutter sig BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien,
Kina og Sydafrika). Alt imens det ville tjene ethvert land bedst at stå uden for
eurozonen, så er idéen om en lovmæssigt reguleret adskillelse for Grækenland
umulig. Hvis Grækenland går ud, kunne Italien, Portugal og endda Tyskland følge
efter. Det er derfor, en Europæisk Gældskonference, et af Syrizas krav, bør
afholdes. Den kunne, som EIR skrev (23. jan. 2015: Et græsk forslag: Indkald til
en europæisk gældskonference) blive det forum, i hvilket Europas bankerotte
banksystem kunne blive nedlagt gennem en opdeling, efter Glass/Steagallmodellen, af de kommercielle banker og investeringsbankernes kasinosystem. Dette
kunne efterfølges af en afgørelse af den europæiske gæld og etableringen af en
Europæisk Infrastruktur-Investeringsbank, der kan samarbejde med den kinesisk
lancerede Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) til opbygning af store
transport- og udviklingskorridorer, der integrerer Europa i Verdenslandbroen.
For den græske regering drejer det sig ikke om enten EU eller BRIKS: Grækenland
tilbyder at fungere som en bro mellem Europa og BRIKS. Premierminister Tsipras
har sagt dette gentagne gange, som under sit nylige besøg på Cypern, hvor han
sagde, at Cypern og Grækenland kan fungere som en »bro for fred« mellem EU og
Rusland.
Den 10. feb. krævede forsvarsminister Kammenos en »Plan B«, hvis EU afviser
Grækenlands forslag; denne plan ville inkludere at søge finansiel hjælp fra USA,
Rusland og Kina. »Det kunne i heldigste fald være USA; det kunne være Rusland;
det kunne være Kina eller andre lande«, sagde han. Det kunne tage form af
koncessioner til opførelse af vigtig infrastruktur, såsom havne, som Moskva har
udtrykt interesse i. »Det, vi ønsker, er en aftale«, understregede Kammenos.
»Men hvis der ikke kommer en aftale, og vi ser, at Tyskland forbliver ubøjelig
og ønsker at sprænge Europa fra hinanden, så er vi forpligtet til at gå over til

Plan B. Plan B går ud på at skaffe finansiering fra andre kilder. Jeg har et
virkelig godt forhold til Rusland. Vi har haft drøftelser med Rusland om Plan B.
De overvejer at løfte embargoen på græske produkter og genoptage importen. Vi er
interesserede i samarbejde med russerne om gasledningen.«
Alt imens Kammenos’ parti vandt tæt ved 5 % af stemmerne ved valget den 25.
januar, så viser meningsmålinger, at han i øjeblikket har opbakning fra over 65
%.
Udenrigsminister Nikos Kotzias sagde til pressen under sit første EUudenrigsministermøde tidligere på måneden, at EU »må være mere end sanktioner og
memoranda«, en henvisning til Trojkaens politik.
I et interview med det tyske ugeblad Der Spiegel, påpegede Kotzias Grækenlands
strategiske betydning for Europa: »Grækenland er beliggende midt i en trekant.
Ukraine er i toppen, Libyen i nederste venstre spids, og som den nederste højre
spids finder vi Mellemøsten i en afstand af blot 300 kilometer fra os. Alle
disse områder er destabiliserede. Hvad ville der f.eks. ske, hvis Grækenland,
under et enormt pres fra økonomiske spørgsmål, også blev destabiliseret? Det
ville skabe en linje fra Rusland, gennem Ukraine og Balkan til Mellemøsten og
Nordafrika. En kæmpemæssig ark, der kunne bringe millioner af migranter til
Europa. Så ville hele Europa blive destabiliseret. Det, vi siger, er, at fred og
retfærdighed i Ukraine er lige så vigtig, som stabilitet i Europa.«
Den 11. februar var Kotzias i Moskva, hvor han mødtes med sin modpart, Sergei
Lavrov, og sagde, at Grækenland vil forklare sine europæiske partnere, at alle
problemer må løses gennem forhandlinger, eller også vil der opstå en humanitær
krise. Han erklærede, »Vores relation med Rusland består i et ærligt venskab«.
Til gengæld kom Lavrov med et forslag om eventuelt at tilbyde Grækenland hjælp,
om nødvendigt.
Efter at være blevet inviteret til Rusland i maj måned af præsident Vladimir
Putin for at deltage i Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland,
rapporteredes det i den græske presse, at premierminister Tsipras skulle have
modtaget en invitation til at besøge Kina. Alt imens dette ikke er blevet
bekræftet, så ringede den kinesiske premierminister Li Keqiang til Tsipras for
at lykønske ham med indsættelsen som premierminister og erklærede, »Kina
værdsætter sit traditionelle venskab og vedholdende udvidelse af praktisk
samarbejde med Grækenland« som ligeværdige partnere, der søger gensidig fordel,
og vil »udvide venskabet til et højere niveau«. Li påpegede det kinesiske,
statslige skibsselskab, COSCOs rolle og selskabets leasing af
containerterminalen i havnen i Piræus. Han sagde, at Kina var parat til at

samarbejde med Grækenland for at udvikle havnen til at blive et vigtigt centrum
for regionen, en bro til virkeliggørelse af ekspresoverfarten mellem Kina og
Europa og til opgradering af de eurasiske forbindelsesmuligheder.
Tsipras svarede, at assistance fra Kina er afgørende for Grækenlands indsats for
at genoplive sin økonomi, især inden for felter som maritime anliggender og
skibsfart, såvel som også infrastruktur og finans.
Tidligere på ugen inviterede Li den græske minister for produktiv genopbygning,
miljø og energi, Panagiotis Lafazanis, til at besøge Kina senere denne måned.
Lafazanis er blevet berygtet i korridorerne i EU-kommissionens bygning i
Bruxelles for sin meddelelse om, at han vil undersøge, og om nødvendigt omstøde,
alle privatiseringer, som den tidligere regering har indført, især inden for
transport- og energisektoren. Disse sektorer har alt at gøre med at sikre
udviklingen af Grækenlands forbindelsesmuligheder til BRIKS og disses allierede
lande. Beslutninger i energisektoren er direkte relateret til Grækenlands
samarbejde med Ruslands Gazprom, der har udtrykt interesse for at bygge en
gasledning gennem Grækenland. Af afgørende betydning er ligeledes færdiggørelsen
af jernbanelinjen fra Piræus mod nord til Thessaloniki og Balkan, hvor Kina
hjælper Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (FYROM), Serbien og
Ungarn med at genopbygge og udvide deres jernbaner.
Grækenland kan altid »koble sig« til BRIKS alene, men det ville være langt bedre
for Europa at opgive sin selvmorderiske, økonomiske og politiske politik og
takke ja til Grækenlands tilbud.
Denne artikel forekommer i EIR, 20. feb. 2015, og har ikke tidligere
været udgivet på dansk.
Titelfoto: Demonstrationer på Syntagma-pladsen foran parlamentet i Athen,
den 15. februar.

Fra LaRouche-bevægelsen 20. feb.
2015:

Den græske gæld er svindel – ligesom
hele det transatlantiske
finanssystem;
Sænk det for at stoppe Tredje
Verdenskrig
I dag (18. feb.) lancerede Lyndon LaRouche et internationalt initiativ centreret
omkring Manhattan for at afsløre den totale svindel omkring den gæld, der
tilskrives Grækenland af Den europæiske Union og Det britiske Imperiums banker.
Gælden bliver brugt som afpresning for at forsøge at banke Grækenland – og efter
dem, hele Europa – til at begå selvmord ved endnu engang at gennemtvinge
bankernes nedskæringspolitik, der medfører folkemord.
»Den græske gæld som sådan er for det mestes vedkommende ikke græsk gæld«,
erklærede LaRouche. »Gælden, som Tyskland og andre nationer kræver, at de
betaler, er penge, som grækerne aldrig har fået! Så grækerne skylder ikke
disse penge. Det er et svindelnummer, for grækerne påtog sig ikke denne
gæld.«
Det hele blev tvunget ned over Grækenland gennem en række svindelnumre, sagde
LaRouche, men i virkeligheden gik pengene kun til at betale Grækenlands
internationale bankkreditorer, for at dække over et Ponzi-svindelnummer, som
Goldman Sachs og andre rovgriske financierer kørte, og for at dække over sporene
af korrupte våbenhandler, som tidligere græske regeringer har forhandlet – som
medlemmer af den nuværende, græske regering har dokumenteret.
Men det græske tilfælde er intet særsyn på verdensscenen. Det er et klassisk
tilfælde af det, LaRouche og EIR længe har beskrevet som »bankier-regning«, et
svindelnummer, gennem hvilket størstedelen af planetens nationer er blevet
påtvunget gæld, de aldrig virkelig har påtaget sig, og som er bygget op gennem
en pyramide af derivatspekulation og lignende finansielle svindelnumre. Det er
på denne måde, at vi har fået for 2 billiard dollar derivater og andre
finansielle ’værdipapirer’ på regnskaberne i dag, uden nogen mulighed for at
betale gælden.
Tilfældet Grækenland udgør den samme form for svindel, som gribbefondene
forsøger at gennemføre imod Argentina. Og det er den samme svindel, som køres
over hele verden af de narko-handlende, skatte-unddragende, bankerotte banker,

der er kernen i Det britiske Imperium i dag. Et af disse tilfælde, nemlig HSBC –
tidligere Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, også kaldet hovedbanken
for Dope, Inc. – er for nylig blevet berygtet for at organisere
verdensomspændende fiduser til skatteunddragelse for deres rige kunder. Og dette
kommer oven i den tidligere demonstration under amerikanske senatshøringer af,
at HSBC befandt sig i centrum af hvidvaskning af blodpenge fra de mexicanske
narkokarteller til titals billioner dollar.
Men HSBC er blot et enkelt tilfælde blandt dusinvis af andre. En sladrehank
(’whistleblower’) i UBS (Union Bank of Switzerland), tidligere embedsmand
Stephanie Gibaud, har netop erklæret, at »oplysningerne om HSBC er en kopi af
det, jeg oplevede i UBS«. Hun tilføjede, med videnskabelig præcision:
»Vi må forstå, at vi har at gøre med en kriminel industri.«
Det er præcis, hvad Wall Street, City of London og hele det transatlantiske
finanssystem er. Det er en kriminel virksomhed, der ønsker at bevare illusionen
om solvensen af finansielle aktiver til 2 billiard dollar gennem at dræbe hele
nationer og befolkninger, sådan, som de forsøger at gøre i Grækenland. Det er
deres finanssystems bankerot, der ligeledes driver dem til at true med atomar
konfrontation med Rusland og Kina med Ukraine som påskud, for at gennemtvinge
deres vilje på globalt plan.
Det britiske Imperiums eneste håb om sejr er, at nationer som Grækenland og
Rusland kapitulerer til deres afpresning og deres trusler og indvilger i at
spille efter de rigide spilleregler, som Det britiske Imperium insisterer på, er
det eneste spil i byen. Men hvis de nægter – som BRIKS-nationerne gør det, så
vel som også allierede nationer som Grækenland, Argentina og Egypten – og i
stedet kæmper for at skabe et helt nyt system, baseret på udstedelse af kredit
til udvikling, snarere end til spekulation, så kan det finansielle imperium
tvinges i knæ.
»Vi må udbrede dette her som hovedspørgsmålet i USA«, erklærede LaRouche. »Vi
kan sænke Wall Street på dette spørgsmål. Hvis man sænker den græske svindel,
vil man sætte en kædereaktion af eksplosioner i gang i det internationale,
transatlantiske system, som Wall Street-systemet og lignede ting, briterne og
andre. Det er dem, der skylder gælden, ikke grækerne.«
»Det her skal lægges højt og tydeligt på hvert eneste dørtrin i USA«, sagde
LaRouche. »Hvis man vil undgå Tredje Verdenskrig, så er det, hvad man må
gøre. Og hvis man ikke gør det, tager man ikke Tredje Verdenskrig alvorligt.«

Dette er en international og en national kampagne, konkluderede LaRouche, og den
er centreret omkring New York City. Vi vil tage Manhattan tilbage fra Wall
Street, og give det tilbage til Alexander Hamiltons politik.

Helga Zepp-LaRouche:
En hyldest til Nicolaus af Cusa – En
dialog mellem kulturer
Specialrapport juli 2013: Grunden til, at denne særlige mand er så usædvanlig
vigtig, er, at det var hans idéer, der gav den skønne, Italienske Renæssance,
Firenzes Gyldne Renæssance, et endnu mere ophøjet udtryk, fordi han var det
største af alle de genier, der fandt sammen på den tid. Det var denne utrolige,
fantastiske eksplosion af menneskelig kreativitet, der kom frem i denne
Renæssance, der formåede at besejre det fjortende århundredes mørke tidsalder.
Og mere end nogen sinde tidligere er det presserende nødvendigt at studere dette
eksempel fra Den gyldne Renæssance for at finde nøglen til at besejre nutidens
mørke tidsalder.

HZL En Hyldest til Nicolaus af Cusa pdf

Lyndon LaRouche:
Hvis menneskeheden ikke opfylder sine
skabende forpligtelser, er der ingen
kraft,

der gør Solsystemets eksistens umagen
værd
16. feb. 2015 – Under diskussioner søndag aften fremhævede Lyndon LaRouche
Schiller Instituttets arrangement på Manhattan søndag, den 14.
f e b .[1], som en total succes og understregede, at det er af afgørende betydning,
at materialet præsenteret ved begivenheden, med hovedtale af Helga ZeppLaRouche, cirkuleres i sin helhed i USA og internationalt.
For det andet understregede han, at alt for mange mennesker befinder sig en
drømmetilstand til, at de er i stand til at tænke seriøst. Folk må se at stå ud
af sengen og holde op med at gå søvne.
I den kommende uge konfronteres menneskeheden med to kriser, som det er dårligt
forberedt til gennem den kendsgerning, at for mange mennesker ser på
menneskelige væsener som dyr, snarere end at se på menneskelige væsener sådan,
som Johannes Kepler så på menneskeheden, nemlig, at de har missionen og evnen
til at udvikle Solsystemet, af hvilket menneskeheden samtidigt er afhængig.
Fra og med midnat den 15. februar trådte en våbenhvile i kraft i Sydøstukraine.
Hvis denne våbenhvile ikke holder, står verden og vakler på kanten af atomar
udslettelse. På trods af Barack Obama og Victoria Nuland, hvis nazister – som
Sektor Højre og Azov-battaljonen – har forpligtet sig til at overtræde
våbenhvilen, talte Hollande, Merkel, Putin og Poroshenko med hinanden søndag og
har planlagt at fortsætte diskussionen mandag, fordi de ved, at Minsk-aftalen
måske er menneskehedens sidste chance.
Mandag vil også repræsentanter fra Grækenland mødes med Eurogruppen i Bruxelles.
Med opbakning fra mere end 60 % af den græske befolkning vil de stå fast på
modstanden mod en fortsættelse af nedskæringspolitikken, der medfører folkemord,
og som blev påtvunget den græske befolkning af Trojkaens EU, ECB og IMF.
Søndag aften demonstrerede flere end 20.000 grækere i Athens gader foran
parlamentet med temaet: »Det græske folk imod nedskæringspolitik.«
Disse to kriser er blot de mest umiddelbare, der konfronterer menneskeheden.
Kriserne, der truer menneskeheden, vokser med hastigt tempo.
Lyndon LaRouche understregede, at vi er kommet til afslutningen af dette øjeblik
i historien, og at fylde den sidste sprække af denne historie op er en

fejltagelse. D e t , d e r b e h ø v e s , e r e t n y t k o n c e p t , s o m d e f l e s t e i k k e
er fortrolige med, fordi de fleste menneskelige væsener ikke ved,
hvad forskellen på dyr og mennesker er.
Intet dyr ville nogensinde kunne mestre Solsystemets love. Intet dyr har nogen
idé om, at dets blotte eksistens er afhængig af Solsystemet, eller at det har et
ansvar for at udvikle Solsystemet. Udelukkende kun mennesket er i stand til at
have en sådan idé, og det har evnen til at udøve et sådant ansvar.
Når man ser på det fra dette standpunkt, hvordan kunne da noget menneske
tolerere oprustningen af nazister i Ukraine? Hvordan kan noget menneskeligt
væsen støtte det folkemord, som gennemføres af Trojkaen imod Grækenland og andre
steder? Hvordan kan noget menneskelig væsen tolerere, at Victoria Nuland ikke
omgående bliver fyret for de forbrydeler, hun har begået i Ukraine, for ikke at
tale om Libyen? Hvordan kan noget menneskeligt væsen tolerere, at Barack Obama
har præsidentembedet i USA? Hvordan kan noget menneskeligt væsen tolerere
vekselererne i Wall Streets tempel for Mammon?
Mennesket er ikke et dyr. Mennesket har en guddommelig mission om at opbygge en
massebevægelse for udvikling, ikke blot på denne planet, men i Solsystemet som
helhed.
Som LaRouche understregede søndag, så har vi ikke meget tid. Civilisationen
kunne befinde sig på randen af udslettelse. Vi må inspirere folk til niveauer,
de aldrig før har berørt, og det kan gøres.
I dette lys påpegede LaRouche, at nøglen til ikke alene menneskehedens fortsatte
eksistens, men også til opfyldelsen af dens natur og mission som menneske, og
ikke dyr, er Johannes Keplers forståelse af Solsystemet. Følgende bemærkninger
fra LaRouche tirsdag, den 10. februar, går direkte til sagen:
»Man må tænke på N i c o l a u s C u s a n u s , implicit, som opdageren af princippet om
Solsystemet, og før ham var der ingen, som vi er bekendt med, der har forstået
princippet for Solsystemet. Solsystemet er det system, som vi lever under. Vi er
afhængige af Solsystemet, fuldstændigt, og derfor må vi have en menneskelig
forståelse af, hvad Solsystemet betyder. For Solsystemet har visse egenskaber,
som normalt ellers ikke findes i Solsystemet! Og det denne egenskab ved
Solsystemet, Keplers forståelse af Solsystemet, som er nøglen til forståelsen af
menneskeheden. For muligheden af en menneskehed er afhængig af denne faktor. Det
er et princip om Solsystemet, det er princippet om Solsystemets blotte
eksistens, sådan, som Kepler selv definerede det. Og derfor definerer det
princippet om menneskeheden, som findes i definitionen af Solsystemet, som

Kepler definerede det. Menneskeheden lever nu i et Solsystem, og Solsystemet
udvikler sig under alle omstændigheder, vi ved, at det udvikler sig; vi forstår
ligeledes, hvis vi forstår problemet, så forstår vi, at vores eksistens afhænger
af dette princip, af Keplers princip. I modsat fald fungerer det ikke.
Spørgsmålet er, hvad er menneskehedens evne – individets evne og menneskehedens
evne generelt – til at skabe en forandring i Solsystemet i overensstemmelse med
Keplers principper. Dette er det eneste, der gør, at Solsystemet har nogen
værdi. Menneskets succes med hensyn til at håndtere spørgsmålet om Solsystemet
er den eneste sandhed, der findes for noget som helst i Solsystemet.
Menneskeheden er den afgørende institution, af hvilken selve meningen med
Solsystemet afhænger. Uden princippet om Solsystemet, som vi kender det i dag,
ud fra standpunktet om fysisk videnskab og relaterede ting, så vel som andre
ting, hvis menneskeheden ikke udøver funktionen som menneskehed, som en skabende
kraft, så er de ingen kraft, der gør Solsystemets eksistens umagen værd.«
[1] Helga Zepp-LaRouche begynder ved ca. 36 min.
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EIR: Russisk mediedækning af
LaRouche-kampagner
7. feb. 2015 – EIR-magasinet har bragt en artikel om bl.a. TASS-interviewet i
København med Helga Zepp-LaRouche, i forbindelse med hendes besøg her i
anledning af diplomatseminaret den 30. jan. og det offentlige seminar den 31.
jan. Se interviewet, der tidligere er bragt her på siden, her.
EIR-artiklen siger desuden:

Intervention i New York.
Schiller Instituttets demonstration i New York City kom i kølvandet på en række
protester imod de russiske klassiske musikere, angiveligt, fordi de støttede den
russiske præsident Putins politik i Ukraine. Schiller Instituttet udgav en
flyveseddel med overskriften: »Er de anti-russiske kultur-protester
choktropperne i et Obama/Wall Street atomopgør?«
I en pressemeddelelse, der annoncerede modprotesten ved Lincoln-centret i New
York, erklærede en repræsentant fra Schiller Instituttet: »Dette er året, der
markerer 70-året for sejren over international fascisme, og hvor USA og det
daværende Sovjetunionen var nære allierede; hvad kunne da være mere absurd
tragisk end en dødelig konfrontation mellem de to? Vore to nationer har aldrig
kæmpet mod hinanden, og en sådan konfrontation i dag ville, uanset, hvad nogen
måtte tro, lancere Tredje Verdenskrig.«
Flyvesedlen karakteriserede det voldelige magtskifte i Ukraine i februar 2014,
ikke som en »forhandlet overgang«, som præsident Obama for nylig betegnede det,
men som et illegalt, kriminelt kup mod et valgt statsoverhoved. »Disse forsøg på
at misinformere, og endda intimidere et publikum, der er kommet for at høre
store kunstnere opføre, må imødegås med sandhed. Kuppet i Ukraine var en stor

uretfærdighed. Vi taler offentligt imod det, fordi, som dr. Martin Luther King
fastslog, ’Uretfærdighed nogetsteds er en trussel mod retfærdighed alle
steder.’«
»En sindssyg fraktion i City of London- etablissementets politik, der
repræsenteres af slige personer som tidligere premierminister Tony Blair, tror
på, at de kan udkæmpe og vinde en atomkrig med Rusland«, fremhævede flyvesedlen.
Den fortsatte med at citere dirigent Valery Gergiev: »Jeg har kendt hr. Putin
længe, og jeg havde store forhåbninger til, at vi ikke ville miste Ruslands
integritet, da han blev premierminister. Folk glemmer, at spørgsmålet i 1999
var, om Rusland overhovedet ville overleve. Hr. Putin fik den historiske rolle
simpelt hen at redde landet fra sammenbrud. Det er en temmelig stor opgave.
Historien vil fælde sin dom, og det gør historien selvfølgelig allerede. Efter
Sovjetunionens sammenbrud var der ingen, eller meget lidt, statsstøtte til
kunsten, og der var ingen private sponsorer. I dag har vi både statsstøtte og
også sponsorer.«
Faktisk har Lyndon LaRouche gentagne gange understreget, at kuppet i Ukraine har
bragt en regering fuld af nazister til magten, der nu støttes af det britiske
oligarki, Obama og NATO. Før denne Kiev-regering, der kom til magten i den
hensigt at skabe konfrontation med Rusland, er ryddet for disse nazister, er der
intet håb om fred.

(Ovenstående er fra en artikel i EIR, 13. januar 2015, og har ikke tidligere
været udgivet på dansk.)

Foto: Ruslands Tv Kanal 1 dækker Schiller Instituttets demonstration foran
New York City’s Lincoln Center, 6. feb. 2015.

Ruslands Sergei Lavrov gennemgår den

strategiske konflikt
Følgende er et uddrag af den russiske udenrigsminister Sergei Lavovs tale til
Sikkerhedskonferencen i München den 7. februar. Hele teksten kan læses på Det
russiske Udenrigsministeriums webside.
… Strukturen for stabilitet, baseret på FN’s Charter og Helsinki-principperne,
er længe blevet undermineret af handlinger fra USA og dets allierede, gennem
bombningen i Jugoslavien, så vel som i Irak og Libyen, af NATO’s udvidelse mod
øst og skabelsen af nye skillelinjer. Projektet med at opbygge et
fælleseuropæisk hjem mislykkedes, fordi vore vestlige partnere lod sig lede af
illusioner og overbevisninger om at være vindere af den kolde krig, snarere end
af interessen i at opbygge en åben sikkerhedsarkitektur med gensidig respekt for
interesser. Forpligtelsen, der højtideligt blev indgået som en del af OSCE
(Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) og i Rusland-NATO-Rådet,
om ikke at sikre sin egen sikkerhed på bekostning af andres, forblev et stykke
papir og blev i praksis ignoreret.
Problemet med missilforsvaret er et levende bevis på den magtfulde, ødelæggende
indflydelse af ensidige skridt i udviklingen af militære kapaciteter i modstrid
med andre staters legale interesser. Vore forslag om fælles operation i feltet
for missilforsvar blev afvist. Til gengæld blev vi rådet til at tilslutte os
skabelsen af et globalt missilforsvar, i streng overensstemmelse med Washingtons
modeller, der, som vi flere gange understregede og forklarede, baseret på
kendsgerninger, indebærer reelle risici for russiske atomafskrækkelsesstyrker.
Enhver handling, der underminerer den strategiske stabilitet, vil uundgåeligt
resultere i modforholdsregler. Der påføres således langsigtet skade på hele
systemet med internationale aftaler om våbenkontrol, hvis realisering er direkte
afhængig af missilforsvarsfaktoren.
Vi forstår ikke engang, hvad USA’s besættelse af at skabe det globale
missilforsvarssystem kan være knyttet til. Forhåbninger om uimodsagt militær
overlegenhed? Med tiltro til muligheden af at løse spørgsmål rent teknologisk,
hvorimod disse spørgsmål i virkeligheden er politiske? Hvorom alting er, så
svækkedes truslen fra missiler ikke, derimod voksede en voldsom, generende
faktor frem i det euro-atlantiske område, og det vil tage lang tid at blive den
kvit. Vi er rede til dette. USA’s og andre NATO-medlemmers afvisning af at
ratificere Aftalen om tillempning af Traktaten om Konventionelle Bevæbnede
Styrker i Europa, der begravede denne aftale, udgjorde endnu en destabiliserende
faktor.

Samtidig forsøger vore amerikanske kolleger at lægge skylden på Rusland i hver
kompliceret situation, de selv har skabt …
Der er et højdepunkt i det forløb, som vore vestlige kolleger har forfulgt i det
seneste kvarte århundrede, med at bevare deres dominans over verdens anliggender
med alle mulige midler, med at bemægtige sig det geopolitiske rum i Europa. De
forlangte af CIS-landene – vore nærmeste naboer, forbundne med os gennem
århundreders økonomiske, historiske, kulturelle og endda familiemæssige bånd –
at de traf et valg: enten med Vesten, eller mod Vesten. Dette er en nulsumslogik som, angiveligt, alle ønskede at efterlade i fortiden.
Det strategiske partnerskab mellem Rusland og Den europæiske Union bestod ikke
styrkeprøven, idet EU valgte konfrontationens vej i stedet for udvikling af
gensidigt gavnlige interaktions-mekanismer. Vi kan ikke andet end at huske den
forspildte chance for at gennemføre kansler Merkels initiativ, som hun fremlagde
i juni 2010 i Meseberg, med skabelsen af en EU-Ruslandskomite for Sikkerhed og
Udenrigsanliggender på udenrigsministerniveau. Rusland støttede idéen, men EU
afviste den. I mellemtiden ville denne konstante mekanisme for dialog, hvis den
var blevet etableret, gøre det muligt at løse problemer hurtigere og mere
effektivt, og afgøre gensidige problemer på en betimelig måde.

Ukraine
Med hensyn til Ukraine har vore amerikanske kolleger, og under disses
indflydelse, også EU, ulykkeligvis ved hvert stadium af krisens udvikling taget
skridt, der førte til en eskalation. Det skete, da EU nægtede at involvere
Rusland i diskussionen om konsekvenserne af den økonomiske bloks gennemførelse
af Associeringsaftalen med Ukraine, der efterfulgtes af direkte støtte til et
statskup, samt til anti-regeringsoptøjer forud for dette. Det skete også, da
vore vestlige partnere blev ved med at være eftergivende over for Kievmyndighederne, der, snarere end at holde deres løfte om at lancere en national
dialog, indledte en storstilet militæroperation og kategoriserede som
terrorister alle de borgere, der gjorde modstand mod det forfatningsstridige
magtskifte og de ekstreme nationalisters hærgen.
Vi har store vanskeligheder med at forklare, hvorfor, når det drejer sig om
Ukraine, mange af vore kolleger ikke anvender de universelle principper for at
afgøre interne konflikter, som frem for alt forudsætter en inkluderende,
politisk dialog mellem dens hovedpersoner. Hvorfor tilskynder vore partnere i
Afghanistans, Libyens, Iraks, Yemens, Malis og Sydsudans tilfælde, f.eks.,

regeringerne til at forhandle med oppositionen, med oprørere og i visse tilfælde
endda med ekstremister, hvorimod vore partnere i Ukrainekrisen handler
anderledes, hvor de rent faktisk opmuntrer Kievs militære operationer og går så
vidt som til at retfærdiggøre, eller forsøge at retfærdiggøre, anvendelsen af
klyngebomber?
Beklagevis er vore vestlige kolleger dygtige til at lukke øjnene for alt, hvad
der siges og gøres af Kiev-myndighederne, inkl. at opægge til xenofobiske
holdninger. Lad mig komme med et par citater: »Den ukrainske social-nationalisme
anser den ukrainske nation for at være et samfund af raceblod.« Det følges op
af: »Spørgsmålet om den totale ukrainisering af den fremtidige socialnationalstat vil blive løst inden for tre til seks måneder gennem en hård og
afbalanceret statslig politik.« Ophavsmanden til disse ord er Andrey Biletsky,
øverstkommanderende for Azov-regimentet, der er aktivt engageret i
militæraktiviteterne i Donbass. Nogle andre aktivister, der vandt en politisk
position og en magtposition, inkl. Dmitry Yarosh, Oleg Tyagnibok og lederen af
Det radikale Parti i Verkhovna Rada (det højeste råd), Oleg Lyashko, krævede
adskillige gange offentligt et etnisk rent Ukraine og udryddelsen af russere og
jøder. Disse erklæringer fremkaldte ingen reaktioner i de vestlige hovedstæder.
Jeg tror ikke, at nutidens Europa har råd til at ignorere faren for spredningen
af den neo-nazistiske virus.
Den ukrainske krise kan ikke afgøres ved militærmagt. Dette blev bekræftet
sidste sommer, da situationen på slagmarken tvang deltagerne til at underskrive
Minsk-aftalerne. Det bekræftes også nu, hvor det seneste forsøg på at vinde en
militærsejr er ved at mislykkes. Men på trods af alt dette lyder der nye
højrøstede krav i visse vestlige lande om at optrappe støtten til Kievmyndighedernes hældning mod militariseringen af samfundet og staten, om at
’pumpe Ukraine op’ med dødbringende våben, og om at trække landet ind i NATO.
Der indgydes håb gennem den voksende opposition i Europa mod sådanne planer, der
kun kan gøre det ukrainske folks tragedie værre.
Rusland vil fortsætte med at tilstræbe en etablering af fred. Vi opfordrer
vedvarende til standsning af de militære aktiviteter, tilbagetrækning af tunge
våben og indledning af direkte forhandlinger mellem Kiev og Donetsk og Lugansk
om praktiske skridt til at genoprette det fælles økonomiske, sociale og
politiske rum inden for Ukraines territoriale integritet. Adskillige initiativer
fra præsident Putin var helliget netop dette inden for Normandiet-modellen, der
var med til at lancere Minsk-processen, samt ligeledes vores yderligere indsats
for udvidelsen heraf, inkl. gårsdagens drøftelser i Kreml mellem de russiske,
tyske og franske ledere. Som De ved er disse drøftelser stadig i gang. Vi er
overbevist om, at der er alle muligheder for, at vi vil nå frem til resultater

og enes om at anbefale fremgangsmåder, der virkelig vil gøre det muligt for
parterne at løse knuden i denne konflikt.
Det er afgørende, at alle er klar over risicienes virkelige størrelsesorden. Det
er på høje tid, at vi forlader sædvanen med at vurdere ethvert problem separat,
uden at kunne se skoven for bare træer. Det er på tide at komme med en
omfattende vurdering af situationen. Verden står nu over for et drastisk skift i
forbindelse med forandringen af de historiske æraer. Fødselsveerne for den nye
struktur i verden manifesterer sig som en større tendens til konflikter i de
internationale relationer. Hvis kortsigtede, praktiske beslutninger med et øje
på de førstkommende valg derhjemme er fremherskende hos politikere frem for en
strategisk, global vision, vil risikoen for at miste kontrollen over den globale
styring vokse frem …

Foto: Aegis søbaseret missilforsvarssystem

EIR FOKUS: Grækenland hævder sin
suverænitet – Gælden kan ikke betales
Af Dean Andromidas
2. feb. 2015 – Med en demonstration af mod, der ikke er set hos nogen europæisk
politiker i årtier, rejste den græske finansminister Yanis Varoufakis i sidste
uge rundt til de europæiske hovedstæder, hvor han hævdede sin nations suveræne
ret til at sige nej til sin egen ødelæggelse. Lige i ansigtet på de rasende
europæiske finansministre fremlagde han Grækenlands ligefremme politik:
Grækenland kan ikke, og vil ikke, betale gælden. Grækenland kan ikke, og vil
ikke, fortsætte den brutale nedskæringspolitik. Grækenland kræver en ændring,
ikke blot for Grækenland, men for Europa som helhed, og hjørnestenen i denne
ændring er en opfordring til en international gældskonference og en ’New Deal’
for Europa.
I hver eneste hovedstad var svaret nej, i enkelte tilfælde udstyret med et par
høflige fraser. Det kulminerede alt sammen med Den europæiske Centralbanks (ECB)
meddelelse om, at det havde afskåret det græske banksystem og den græske
regering fra kredit. Den 4. februar diskvalificerede ECB græske

statsobligationer som sikkerhed for kortfristede lån fra ECB til græske banker
og stoppede således livkvide kreditlinjer til 30-50 mia. euro til disse banker.
Den eneste, potentielle erstatning, der er til rådighed for disse græske banker,
er gennem det dyrere, likvide nødhjælpsprogram (ELA) gennem den græske
centralbank til højere renter, og kun med ECB’s tilladelse. Likviditet til op
imod en værdi af 50 mia. euro, der havde været formidlet under de normale ECBoperationer, må nu konverteres til ELA. Desuden vil tabet ved disse lån, hvis
Grækenland ikke betaler dem tilbage, blive tilskrevet den græske statsgæld. Hvis
ECB gennemtvinger suspenderingen af dette program, vil ikke alene de græske
banker kollapse, men den græske statsgæld vil desuden vokse med 50 mia. euro, en
begivenhed, der ville tvinge Grækenland ud af eurozonen.
Set fra deres synspunkt har det bankerotte finansoligarki intet valg. Enhver
’hårklipning’ eller enhver anden ændring af deres system vil sprænge eurodollar-derivatboblen til mange billioner, som hænger over det transatlantiske
finanssystem.
Et spørgsmål om overlevelse
Ved slutningen af sidste weekend havde Obamaregeringen sluttet sig til
europæerne. Den 5.- 6. feb. afholdt en delegation fra det amerikanske
Finansministerium, anført af Daleep Singh, viceassisterende finansminister for
Europa og Eurasien, og Lea Bouzis fra Kontoret for Europa og Eurasien, sammen
med den amerikanske ambassadør til Grækenland David Pearce, møder med græske
ministre og alle den nye regerings økonomiske topembedsmænd. Efter møderne holdt
den amerikanske ambassadør møde med premierminister Alexis Tsipras på anmodning
af førstnævnte.
Herefter udlagde ambassadøren en erklæring på ambassadens webside, hvor han
sagde, at på trods at de »betydelige ofre, som det græske folk allerede har ydet
… bør Grækenland fortsætte med at gennemføre administrative og strukturelle
reformer og udvise tilbageholdenhed i budgettet.« Erklæringen sagde endvidere,
at »Grækenland må gennemføre reformer, som gør udenlandsk investering i
Grækenland mere attraktiv, således, at landet kan imødekomme sine internationale
forpligtelser og atter få fremgang.« Sluttelig citeres ambassadøren for følgende
udtalelse: »USA er overbevist om, at det er meget vigtigt, at den græske
regering samarbejder med sine europæiske kolleger, såvel som også med IMF.«
Budskabet er klart: Grækenland må underkaste sig sin egen ødelæggelse.
Den græske regerings svar kan opsummeres på denne enkle måde: »Vi blev valgt,
fordi det græske folk ikke længere vil gå med til ødelæggelsen af deres nation.«

Fuld stop.
Dette er ikke retorik. De seneste opinionsundersøgelser afslører, at 72 % af det
græske folk støtter deres nye regering. Dette inkluderer 43 % af de borgere, der
stemte for det foregående regeringsparti, Ny Demokrati, ved valget den 25.
januar.
Dette blev demonstreret den 5. feb., da ti tusinder af grækere strømmede ind på
Syntagma Square foran parlamentet og på andre pladser i andre byer, til støtte
for regeringen. Der blev rejst bannere med følgende budskaber: »Vi vil ikke igen
bukke under for afpresning«; »Republikken har talt, og ingen har ret til ikke at
høre efter«; »Æraen med et knælende Grækenland og underdanige regeringer er
forbi«; »Forsvar republikken og national suverænitet«.
Den græske premierminister Alexis Tsipras (venstre) med formand for Europarådet
Donald Tusk (fra Polen) i Bruxelles, feb. Tsipras kræver en international
gældskonference for at afgøre Grækenlands og flere andre nationers ubetalelige
gæld; hidtil har EU blokeret for initiativet.
Tsipras: Vi forhandler ikke om suverænitet
Under forelæggelsen af sin regerings politik for parlamentet den 8. feb. skød
premierminister Tsipras tilbage med et rungende nej til afpresning og
intimidering.
»Vi har kun en eneste forpligtelse – at tjene folkets interesser, samfundets
vel«, sagde han og tilføjede, at det var hans regerings »uigenkaldelige
beslutning« at implementere valgløfterne »i deres fulde udstrækning«. Desuden
ville hans regering ikke søge en forlængelse af redningspakken og dens berygtede
memorandum, som han fordømte som en »forlængelse af fejltagelser og katastrofe«.
Han gentog Grækenlands krav om, at der etableres en »bro-aftale«, der kan
indsættes, indtil en »gensidigt acceptabel aftale« kan opnås med kreditorerne.
»Det er ikke vores hensigt at true stabiliteten i Europa«, sagde han, men »vi
forhandler ikke om vores nationale suverænitet«.
Tsipras erklærede, at hans regering som hovedprioritet »takler de store skader
efter redningspakken, takler den humanitære krise, præcis, som vi lovede at gøre
før valget«. Redningspakken var en fiasko, sagde han. »Det græske folk gav os et
stærkt og klart mandat til omgående at gøre en ende på nedskæringer og udskifte
politikken. Redningspakken blev derfor først annulleret gennem sin egen fiasko
og sine ødelæggende resultater.«

»Vi ser håb, værdighed og stolthed vende tilbage til de græske borgere. Det er
vores forpligtelse og vores pligt ikke at skuffe dem … Vi er klar over, at
forhandlinger [med udenlandske kreditorer] ikke vil blive nemt … men vi tror på
vores kamp, for retfærdigheden er på vores side.« Med et hip til Tyskland
meddelte Tsipras, at hans regering ser det som sin »historiske pligt« at søge at
opnå krigsskadeerstatninger og tilbagebetaling fra tyskerne for lån, som
Grækenland blev tvunget til at yde den nazistiske besættelsesmagt under Anden
Verdenskrig.
Alt imens han erklærede, at hans regering ville opnå afbalancerede budgetter,
sagde premierministeren, at den ikke længere ville fremlægge urealistiske,
primære budgetoverskud og meddelte de punkter i sit program, der tilsigtede at
ændre de »barbariske forholdsregler«, som Trojkaen, bestående af Den europiske
Centralbank, Den internationale Valutafond og EU-kommissionen, havde
gennemtvunget. Den nye regering vil give gratis elektricitet og mad til fattige
husstande, og omgående genansætte statsansatte, der var blevet fyret efter
Trojkaens ordre. Idet han ændrede indrømmelser, som den foregående regering
havde givet som betingelse for at modtage pengene fra redningspakken, meddelte
Tsipras, at kollektive lønforhandlinger ville blive genindført, og mindstelønnen
hævet til 751 euro om måneden, op fra 586 euro, selv om dette først vil ske
gradvist og ind i 2016.
Støtte til Grækenland breder sig
I et interview med det tyske ugemagasin Die Zeit blev finansminister Varoufakis
spurgt, »Hr. Varoufakis, De har på få dage stødt det halve Europa fra Dem. Hvad
er Deres plan?« Til hvilket finansministeren svarede: »Jeg tror, det er normalt.
Det vil tage nogen tid, før man allevegne forstår, at en meget fundamental
forandring har fundet sted i EU.«
Ja, sandelig. Mens Varoufakis måske har »stødt det halve Europa fra sig«, mere
præcist bankierernes Europa, viser den anden halvdel af Europa sin entusiastiske
støtte.
Mindre end en uge efter det græske valg var henved 300.000 mennesker stuvet
sammen på Madrids Puerta del Sol Plaza den 31. januar, til »Demonstrationen for
Forandring«, organiseret af det nye Podemos-parti, de spanske allierede til
Tsipras’ parti, Syriza. Alt imens demonstrationen var blevet annonceret længe
før det græske valg, så udtrykte den en optimisme, der bredte sig i hele landet
i kølvandet på Syrizas valgsejr. Dagens slogan var »Tiden er nu«, og mange
demonstranter bar på græske flag.

Podemos er et søsterparti til Syriza på EU-parlamentets venstrefløj, hvor de
udgør en gruppe sammen med Irlands Sinn Fein, Tysklands Die Linke og andre.
Podemos’ hovedkandidat, Pablo Iglesias, der er blevet en nær ven af
premierminister Tsipras, sagde til folkemængden: »Vi er her for at vinde; vi vil
besejre det regerende Popular-parti ved valgene i 2015. Forandringens vinde er
begyndt at blæse i Europa.« Spanske opinionsundersøgelser indikerer, at Podemos
kunne vinde parlamentsvalgene, der efter planen vil finde sted i december.
Mens den nye, græske regering blev fordømt i Berlin og andre hovedstæder, vokser
støtten til Syrizas krav om en europæisk gældskonference hastigt, som det ses af
nye appeller til støtte for Grækenlands forslag (se bilag) og kommentarer, der
udtrykker sympati. Af betydning er også støtte fra førende politiske partier,
især i Irland og Italien.
Selv om den irske regering nægter at støtte en gældskonference, så har Sinn
Fein, der meget vel kunne vinde de næste, irske valg, samt Socialistpartiet og
andre, udtalt stærk støtte.
Sinn Feins leder, Gerry Adams, fordømte i et interview med Reuters den 5. feb.
ECB’s beslutning om at afskære likviditet til græske banker, som »udemokratisk«
og en handling, der var »næsten macho«, og som kan risikere at levere brændstof
til højrefløjspartier over hele kontinentet.
Sinn Fein-medlemmet af EU-parlamentet, Matt Carthy, opfordrede til, at der
afholdtes en europæisk gældskonference i Dublin. Han sagde, at det var »i
Irlands interesse«, eftersom Irland også lider under et undertrykkende bailoutregime. Den 5. feb. stillede Sinn Fein forslag i parlamentet om at indkalde til
en gældskonference. Selv om det blev nedstemt med stemmerne 72 mod 42, vil
spørgsmålet ikke forsvinde.
I Italien har kravet om en gældskonference endda gennembrudt rækkerne i det
regerende Demokratiske Parti, såvel som i Lega Nord.
Syriza fik allerede støtte fra venstrefløjspartierne, såsom Italiens SEL
(venstre, økologi, frihed), under valgkampagnen til EU-parlamentet. For nylig
støttede en fremtrædende repræsentant for SEL, den tidligere 2. udenrigsminister
Alfonso Gianni, der også har underskrevet Schiller Instituttets BRIKSresolution, forslaget om en europæisk gældskonference med henvisning til den
historiske præcedens med både Gældskonferencen for Tyskland i 1953, og Franklin
D. Roosevelts afskrivning af briternes gæld.
Mere overraskende er den støtte, der kommer fra Det demokratiske Parti, der

hidtil har fulgt en streng pro-EU-linje. Mens partileder og premierminister
Matteo Renzi begrænsede sig til en ikke-krigerisk holdning under sit møde med
Tsipras den 2. feb., så offentliggjorde Stefano Fassina og Marco D’Attorre,
leder af minoritetsgruppen i Det demokratiske Parti, samme dag et åbent brev til
Renzi, hvor de foreslog at »afslutte Trojka-fasen og indkalde til en europæisk
gældskonference, der kan reducere byrden og tillade en økonomisk genrejsning,
der ellers ville være umulig«. Daniele Viotti, medlem af EU-parlamentets
budgetkomite fra Det demokratiske Parti, havde tidligere i et interview til en
avis sagt, at EU-kommissionsformand Jean Claude Juncker »på en urimelig og
arrogant måde intervenerede i den græske valgkampagne, da han sagde, at der
aldrig ville komme en gældskonference. Jeg mener i stedet, at det er på tide at
få den.«
Og den 6. feb. opfordrede den tidligere premierminister Massimo D’Alema til en
dialog med Tsipras. »At smække døren i ansigtet på Tsipras ville være en
katastrofe«, sagde han til Il Messaggero.
Online-udgivelsen Il Nord, der køres af en gruppe i Lega Nord, dækkede Syrizaforslaget favorabelt og forklarede, at det også ville angå Italien: »Syriza
foreslår en europæisk gældskonference, der også inkluderer stater som Italien,
Spanien, Portugal og selv Frankrig, hvor underskuddet i forhold til BNP fortsat
er et pænt stykke over 3 % ’s tærsklen«, som EU-reglerne har fastsat.
Opbygning af en alliance for at redde Europa
Samtidig med, at de forsøger at overbevise deres europæiske »partnere« om det
fornuftige i deres forslag, tager den græske regering skridt til at skabe andre
alliancer, især med BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika).
Tsipras’ første udlandsbesøg gik til Cypern, Grækenlands nærmeste allierede, og
som var eurozonens første offer for en bailout, der skulle redde bankerne på
bekostning af disses kontohavere, og som nu stønner under en ubetalelig gæld.
I en tale til det cypriotiske Repræsentanternes Hus den 2. feb. erklærede
Tsipras, »I denne indsats for social retfærdighed, for at bringe en dagsorden
med vækst og beskæftigelse tilbage i Europa, i indsatsen for vore folks
rettigheder, ønsker vi jer ved vores side.« Som svar herpå sagde den cypriotiske
præsident Nicos Anastasiades, at Grækenland og Cypern vil arbejde sammen med
andre EU-lande, som deler de samme anskuelser; »Vi befinder os på samme side med
hensyn til behovet for forandring til gavn for europæiske borgere.«
Anastasiades indgik også aftale med Tsipras om forslaget om, at de to lande
skulle koordinere deres holdninger i internationale fora med hensyn til

spørgsmålet om Rusland, især deres opposition til sanktioner, hvor »Grækenland
og Cypern kan være en bro for fredeligt samarbejde, også mellem Den europæiske
Union og Rusland.«
Det bør bemærkes, at Cypern, på trods af sit medlemskab af EU, ikke er medlem af
NATO (det er Grækenland), og opretholder en streng neutralitet. Anastasiades
forventes at foretage et officielt besøg til Rusland den 25. feb.
Med hensyn til BRIKS, så ringede den russiske præsident Vladimir Putin få timer
efter, at Tsipras var taget i ed, for at lykønske ham og invitere ham til Moskva
i maj måned for at deltage i festligholdelsen af årsdagen, der markerer
afslutningen på krigen med Nazi-Tyskland.
»Samtalen var meget hjertelig og konstruktiv. Vores præsident inviterede Alexis
Tsipras til at besøge Rusland«, sagde en person fra Kremls stab, iflg. Sputnik
News.
Invitationen blev accepteret. De to ledere forventes at diskutere ruter til
levering af russisk gas til Europa, inkl. sådanne projekter som South Stream og
Turkish Stream. De vil også drøfte situationen i Ukraine.
Grækenlands forsvarsminister, Panos Kammenos, blev også inviteret til Moskva for
at mødes med sin russiske modpart, Sergei Shoigu, i den nærmeste fremtid. Ifølge
en erklæring, udlagt af det græske Forsvarsministerium, vil de drøfte
»strategisk samarbejde og organiseringen af året for græsk-russisk venskab i
2016, der vil finde sted i både Grækenland og Rusland.«
Disse tiltag for at bevare normale relationer med Rusland har bragt uorden i
fjerene i NATO-kredse. Den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen, der
siges at drømme om en dag at erstatte den tyske kansler Angela Merkel som
Tysklands jernlady, sagde til avisen Süddeutsche Zeitung, at »Grækenland sætter
sin position i NATO på spil ved at nærme sig russiske interesser«.
Som svar herpå udstedte Kammenos en erklæring, der sagde, at »Grækenland altid
stod på de allieredes side, da de tilbageviste de tyske besættelsestropper.
Opførslen og erklæringerne fra tyske regeringsfolk, der erstatter NATO og EUinstitutioner, er ikke alene utilstedelige, men også betvingende. De
underminerer de europæiske institutioner, med mindre Tyskland har til hensigt at
opløse Den europæiske Union og NATO«.
Han tilføjede: »Selvfølgelig har Grækenland politiske relationer med Rusland.
Disse relationer er ikke skjult; det er åbne relationer, og vi vil fortsætte med

at have disse relationer.«
Som en demonstration af, at Grækenland respekterer sine forpligtelser, mødtes
Kammenos, ledsaget af chefen for generalstaben for det hellenistiske
nationalforsvar, general Michail Kostarakos, den 4. feb. med NATO’s
generalsekretær Jens Stoltenberg og NATO’s vicegeneralsekretær Alexander
Vershbow i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles, hvor Kammenos udstedte en erklæring,
der sagde, »Vi forsikrede hinanden om NATO’s gode relationer med Grækenland«, og
tilføjede, at han »gjorde klart, at relationer med tredjelande, ikke-NATOmedlemmer, ikke vil indvirke på vore gode relationer med Alliancen«.
Den 6. feb. udgav den russiske repræsentant til NATO, Aleksandr Grushko, en
erklæring, der sagde, at Rusland fortsat vil udvikle »meget tætte relationer med
Grækenland«, så vel som med andre europæiske lande. Han tilføjede, at sådanne
relationer skabte »et tættere« sikkerhedssystem i Europa. Og desuden, sagde han,
er der »dybe historiske bånd« mellem Rusland og Grækenland.
Alt imens finansoligarkiet har affyret sit første skud mod Grækenland, står det
endnu tilbage at konstatere, om de har skudt sig selv i foden.

BILAG: Akademiske fagfolk udsteder appel for Grækenland
7. feb. 2015 – Tre hundrede økonomer fra hele verden, mange med tilknytning til
Økonomer for Fred og Sikkerhed, støttede Grækenlands krav om en europæisk
gældskonference i et åbent brev af 5. feb., »Akademiske fagfolk udsteder appel
for Grækenland«.
Offentliggjort i »English Club«-udgaven af den franske online avis Mediapart,
lyder brevet :
»Undertegnede opfordrer Europas regeringer, Den europæiske Kommission, Den
europæiske Centralbank og Den internationale Valutafond til at respektere det
græske folks beslutning om at vælge en ny kurs og engagere den nye, græske
regering i forhandlinger med god vilje, for at løse den græske statsgæld.
Den græske regering insisterer korrekt på at indføre en ny politik, fordi den
tidligere politik er en fiasko. Den har ikke skabt en økonomisk genrejsning. Den
har ikke skabt finansiel stabilitet. Den har ikke skabt beskæftigelse eller
udenlandsk investering. Den har presset og skadet det græske samfund og svækket
de græske institutioner. Der er derfor ingen værdi i en sådan fremgangsmåde, og

intet fremskridt at bevare. Vi opfordrer indtrængende Grækenlands europæiske
partnere til at acceptere denne realitet, uden hvilken den nye regering aldrig
ville være blevet valgt.
Grækenland har behov for omgående humanitære forholdsregler, en forhøjelse af
mindstelønnen, nye jobs, ny investering samt skridt til at genoprette og
forbedre basale tjenesteydelser, såsom uddannelse og sundhedsydelser. Landet
behøver et stærkere og mere fremskridtsvenligt skattesystem, der beror mindre på
moms og er bedre i stand til at beskatte indkomster og formue. Det må bekæmpe,
straffe og udrydde korruption. Den nye regering må have plads i budgettet til at
gennemføre disse forholdsregler og vise deres værd …
Det er korrekt af den græske regering at bede om en afskrivning af gæld, som
skyldes til europæiske partnere. Denne gæld er uerholdelig, og vil således
alligevel ikke blive betalt. Der er derfor ikke tale om, at tab er involveret
for nogen anden nation eller dens skatteydere, hvis gælden afskrives. Tværtimod
vil en ny start for Grækenland være med til at bringe nye aktiviteter,
indkomster, jobs og profit til dets partnere. Vi opfordrer indtrængende
Grækenlands kreditorer til at gribe denne chance, og til at forklare disse
kendsgerninger klart og åbenhjertigt til deres egne befolkninger …
En succes for Grækenland kan vise vejen til fornyet fremgang og stabilitet for
Europa, med en ny rolle for demokratiet og en ny åbenhed over for
parlamentsvalg, der bringer konstruktiv forandring. Vi står sammen med
Grækenland og med Europa, med demokrati og med forandring. Vi opfordrer
indtrængende Europas ledere til at reorganisere det særlige grundlag for græsk
beslutningstagning i et hårdt tilkæmpet og afgørende, demokratisk valg, og at
vælge den realistiske vurderings og fornuftige forhandlings vej.«
(Denne artikel publiceredes første gang i EIR, 13. feb. 2015. Artiklen har ikke
tidligere været udgivet på dansk)

RADIO SCHILLER 12. feb. 2015:
Ukraine//Grækenland
Med formand Tom Gillesberg

Fra LaRouche-bevægelsen 13. feb.
2015:
EIR LEDER: Det »uundgåelige« kan og
må stoppes
Hvad gør man, når »eksperterne« alle sammen siger, at det er »uundgåeligt«, at
Grækenland enten kapitulerer til mere, morderisk nedskæringspolitik, eller også
tvinges til at forlade euroen og forårsage et globalt, finansielt kaos? Eller
når geopolitiske »eksperter« siger, at det er »uundgåeligt«, at enten
kapitulerer den russiske præsident til NATO’s og Vestens angreb, eller også vil
»konflikten i Ukraine« sprede sig og bringe verden ind i en atomkrig?
Det enkle svar, som Lyndon LaRouche for nylig har understreget det, er, at man
hævder sin menneskelighed. At være menneskelig vil sige, at man udøver sin
»uforudsigelige«, menneskelige skabeevne, der formår at ændre det »uundgåelige«.
Og så kæmper man som bare helvede for det. Fortiden og nutiden determinerer ikke
fremtiden, hvis man udøver denne enestående, menneskelige egenskab i tide.
Der er netop nu ingen tid at spilde med hensyn til at udøve denne egenskab. For
menneskeheden befinder sig både på den yderste rand af en atomar konfrontation
med Rusland, og også et fald ned i et finansielt armageddon.

Begynd med at gøre dig den globale, strategiske katastrofes virkelighed klart.
Som den russiske udenrigsminister Lavrov gjorde det klart i sin tale i München i
denne uge, så har USA og NATO i 25 år forfulgt en politik for Ruslands
underkastelse af deres globale, geopolitiske mål, og dette har bragt os ud på
randen. Det er der faktisk nogle europæere, der er begyndt at »fatte«, hvilket
er årsagen til, at der er den mindste smule håb til de forhandlinger, der i
øjeblikket finder sted om Ukraine.
En god markør for disse europæeres tankegang var en artikel i Der Spiegel online
den 8. feb. med titlen, »Krisen mellem NATO og Rusland: Atomspøgelset vender
tilbage«. Artiklen siger, at krisen i Ukraine har kastet NATO og Rusland tilbage
til den kolde krig. Samarbejde omkring atomsikkerhed er ophørt; en »rød telefon«
(hot line) eksisterer ikke længere. I 1995, da opsendelsen af en norsk
forskningsraket udløste Ruslands angrebsvarslingssystem, måtte man på under 10
minutter beslutte, om man skulle udløse et modangreb mod et mistænkt atomangreb,
og nu om dage er denne varslingstid reduceret. Forespurgt om, hvad der ville ske
i dag, hvis der var en hændelse som den i 1995, sagde tidligere russiske
udenrigsminister Igor Ivanov:
»Jeg er ikke sikker på, at man ville træffe den rette beslutning … i dag er
faren for krig større.«
At man i stigende grad er alarmeret, selv i toppen af det amerikanske militær,
reflekteredes i en artikel den 10. feb. af Walter Pincus, national
sikkerhedskorrespondent for Washington Post, der ofte bruges til at lække ting
fra Pentagon. Pincus skriver, at USA’s planer om at stramme op på de militære
kommunikationer med det formål at modstå et atomangreb – til hvilket formål
Obamaregeringen har anmodet om midler i sit nye budget – var en forfærdelig
politik, eftersom det »kun er med til at fremme det indtryk, at dette land
forbereder sig til atomkrig og måske ville angribe først«.
Det er opskriften for gensidig garanteret udslettelse.
At undslippe disse rædsler kræver, at man foretager et spring op over det
almindelige niveau for tænkning, at det enkelte individ træffer en beslutning om
at handle i overensstemmelse med, hvad der er nødvendigt for at redde og fremme
menneskeheden. Løsningerne er faktisk fremlagt på bordet – i form af Hamiltons
økonomiske system og strategien med Den nye Silkevej/Verdenslandbroen.

Men hvem

har modet til at følge det?
Hvis vi hævder vor menneskelighed, så kan det gøres, der må gøres. Wall Street
og Det britiske Imperium kan knuses. Krigsmagerne, såsom Obama, kan fjernes fra

magten. Menneskeheden kan skabe en fremtid, der respekterer alle menneskelige
væseners hellige natur. Hvis tilstrækkelig mange mennesker handler nu.

Fra LaRouche-bevægelsen 11. feb.
2015:
Hvordan forkert tænkning kan ødelægge
vor art
Obamaregeringen er i øjeblikket ved at implementere en politik, omkring økonomi
generelt og omkring Ukraine i særdeleshed, der er i færd med at krænge planeten
over mod et atomart opgør mellem USA og NATO på den ene side og Rusland og Kina
på den anden. Dette er ensbetydende med, at der er grund til at stille Obama for
en rigsret, erklærede Lyndon LaRouche i dag. Under politisk direktion fra
briterne har Obama sat USA på en kurs mod krig, og gennem sådanne personer som
Udenrigsministeriets Victoria Nuland har han sluppet nazister løs – vaskeægte
nazister, der har dokumenterede, historiske bånd til Adolf Hitler – der truer
Ruslands blotte eksistens. Mens Obama offentligt overvejer at sende våben til
Ukraine, havde Moscow Times fra i dag ganske enkelt denne overskrift: »Rusland
vil se amerikanske tiltag for at opruste Ukraine som en krigserklæring.«
Bag sådanne strategiske bommerter og provokationer finder vi en tydelig
fejlagtig filosofi og tankegang. For eksempel er Obama og briterne i deres
adfærd over for Rusland totalt gift med utilitaristisk adfærdsmodifikation,
efter Benthams felicific calculus, (tilnærmelsesvis: adfærdsforandrende teknik
ved hjælp af belønning eller straf). I sine kommentarer i går efter mødet med
Merkel understregede Obama igen, at hvis Rusland ikke giver efter for hans krav,
kan USA »optrappe Ruslands omkostninger« og overveje, hvilke andre midler kan
anvendes for at ændre hr. Putins adfærd«. Ashton Carter har på lignende måde i
skriftlige svar til Kongressen vedr. sin nominering til forsvarsminister ikke
alene argumenteret til fordel for en oprustning af Ukraine, men også for at
lægge pres på Rusland pga. formentlige krænkelser af INF-traktaten (traktaten
fra 1987 mellem USA og Rusland om mellemdistance-atomvåben).
»USA’s respons må gøre det klart for Rusland, at hvis det ikke igen kommer i
overensstemmelse [med traktaten], vil vores respons gøre dem mindre trygge,
end de er i dag.«

Det er sindssygt, var LaRouches kortfattede kommentar. Og en sådan sindssyge vil
kun forøge faren for krig, eftersom russerne ikke vil respondere, som
behavioristerne forudser, for det er faktisk ikke sådan, det funktionelle,
menneskelige sind fungerer. De vil respondere på en asymmetrisk måde, kreativt,
baseret på en menneskelig og national identitetsopfattelse, der intet har at
gøre med Benthams felicific calculus. I modsætning til dyr, hvor
forudsætningerne for adfærdsmodifikation er anvendelige, så fungerer det
menneskelige sind ud fra et klart koncept om en fremtid under opbygning, og
handler for at forandre aktuelle parametre for at sikre, at en sådan fremtid
også skabes – noget, som intet dyr, eller ingen utilitarist, kan gøre.
At operere på anden vis, som briterne af natur gør, vil i sandhed føre til krig
gennem fejlberegning – den største fejlberegning af alle, i relation til
menneskets natur.
Vores job, understregede Lyndon LaRouche i dag, er ikke at beskrive denne
situation, men at specificere, hvad vi må gøre for at ændre den, omgående. Og
det er meget simpelt. Vi må erklære Wall Street bankerot, erklærede LaRouche,
fordi det, og hele det transatlantiske system, er håbløst bankerot, som det
tydeligt ses af Grækenlands tilfælde. Ethvert yderligere forsøg på at holde det
i live vil få de transatlantiske nationer til at eksplodere så meget desto
hurtigere, og så meget desto mere eksplosivt. Fakta er, at Wall Street er
bankerot, og kun idioter og tåber – og de, der frygter dem – tror noget andet.
De er åbenlyst bankerotte, fortsatte LaRouche. Alle regnskaber viser det;
tempoet, hvormed bankerotten sker, accelererer; og forsøg på at tapetsere hen
over det med yderligere kvantitativ lempelse (pengetrykning) er i særdeleshed
farligt, fordi det simpelt hen vil sprænge hele systemet i stykker på kort tid,
og ingen vil overleve.
Så luk det ned, erklærede LaRouche. Sæt det under konkursbehandling. Og skab en
ny institution under statslig kontrol for at stabilisere situationen, og skab
ny, statsgaranteret kredit. Sæt dernæst denne kredit i arbejde for at skabe
voksende produktion i arbejdskraften, centreret omkring projekter med høj
energigennemstrømningstæthed.
Det vil Wall Street ikke kunne lide. Men det vil 99,99 % af den menneskelige
art. Det er det eneste alternativ til krig, kaos og masseaffolkning af hele
planeten.

Forslag til fordybelse:
Tema-artikel: En Prometheus-tilgang til udvikling af nye former for ild

Lyndon LaRouche: Fire nye Love til USA’s omgående redning

Lyndon LaRouche: Menneskets rolle i
dag

»Hvis menneskeheden bliver knust, hvis meningen med menneskeheden bliver knust,
så er der ingen mening med planeten. Og det, man derfor må sige, er, »Hvilken
taktik, hvilken strategi, hvilke krav er der?« For at sige det ligeud: Wall
Street og alt, hvad Wall Street repræsenterer, er et oligarki, et internationalt
oligarki, der er centreret omkring Det britiske Imperium. Det er det eneste, det
er. Det er en stinkende, ond skiderik!« – Lyndon LaRouche, 3. feb. 2015.

Tirsdag, den 3. februar 2015, holdt Lyndon LaRouche, under et møde med sine
medarbejdere, en bemærkelsesværdig tale, der identificerede menneskehedens
essentielle mission i dag. Her følger et udskrift af uddrag af hans
bemærkninger.

Hvad drejer det sig om her? Hvad står kampen om? Den essentielle kamp foregår
omkring det oligarkiske og finansielle systems magt og grådighed; det er, hvad
det handler om. Wall Street. Hvad er Wall Street? En bunke tyveknægte; mordere

og tyve. Og folk føler ærefrygt for dem. »Åh, Wall Street; de skal betales.« Man
må gøre dit; man må acceptere dat. Det er, hvad man fortæller os, og fåremenneskene derude siger, »Hmm, hmm, vi kan ikke lide det, men vi bliver nødt til
at æde det.« Vi må underkaste os; man må jo være praktisk. Man må lære sig, hvad
autoriteterne vil tillade én at gøre; hvad de vil tillade én at tænke. Og det
gør man så, man siger, »Jeg må være praktisk; jeg har en familie at forsørge.«
Men disse menneskers familier bliver ikke godt forsørget. Faktisk går
forsørgelsesfaktoren i det her nedad med accelererende hast. Så hvad handler alt
postyret om? De er alle sammen bekymrede over faktorer i den internationale
økonomi, som er det, der er drivkraften bag krigene, som er baseret på
grådighed. Hvordan kan Wall Street og slige steder redde sig selv ud af den
dårskab, som de har skabt for sig selv. Og for hvis skyld de er villige til at
dræbe alle mennesker på planeten, i bogstavelig forstand; eller anstifter krige,
som vil gøre jobbet for dem, i stedet for at se fremtiden. For de kiggede på
nutiden, magten i Wall Street, de finansielle ’stjernetegn’; det er her,
problemet ligger. Der findes imidlertid en omgående løsning; men folk taler ikke
om løsningen, for de siger, »Man må være praktisk. Wall Street behøver pengene.«
Og hvis Wall Street ikke får pengene, slår de alle mennesker ihjel, eller æder
dem levende eller sådan noget. De tænker ikke på den virkelige løsning; de
tænker på, hvad de må gøre for at formilde menneskeæderne, børneæderne.
…
Det er meget simpelt. Vi behøver ikke redde Wall Street ved statslige
redningspakker; vi behøver ikke at underkaste os. Det eneste, vi behøver at
gøre, i stedet for at beklage os over, at Wall Street forfølger os, er at fjerne
Wall Street. Og man må også eliminere lignende institutioner. Man må eliminere
det saudiske kongedømme, man må eliminere andre pestilenser, der er pestilenser.
Og man må vide, hvordan man skal gøre det. Man må oprette institutioner, der
ikke eksisterede før; institutioner, der hidtil ikke har eksisteret!
Man tager råmaterialet fra sin egen erfaring, og det kombinerer man med den
viden, man har, og så tilføjer man noget, som ikke er en kopi af andres adfærd.
Og hvordan gør vi det? Ja, for det første må vi sige til folk, at de skal holde
op med at være dumme. Nu siger man jo ikke bare til folk, at de skal holde op
med at være dumme, det vil ikke blive vel modtaget. Det kan de ikke lide. Der er
måske nogle dumme mennesker, der kan lide at blive anset for at være dumme; det
giver dem måske en slags trøst. Men de kan ikke lide det.
Men man må have modet til at være en lærer, og ikke eleven. Og for at være lærer
må man være kvalificeret som lærer. Hvad gør vi så? Altså, Wall Street og alt,

hvad det repræsenterer, er bankerot. Hvorfor er Wall Street bankerot? Fordi det
fik lejlighed til at stjæle alting, og nu er spisekammeret tomt! Wall Street er
bankerot!
Og det vil sige, at vi må skabe kampe for at tage magten ud af oligarkernes
hænder. Vi forhandler ikke med oligarker, vi klæder dem af, og så … [sniffer]
vender vi hovedet bort.
Menneskeheden er ikke en slave. Menneskeheden er ikke en grådig person.
Menneskeheden er ikke en rig mand. Menneskeheden er intet af dette.
Menneskeheden er fortsættelsen af de naturlige karakteristika hos medlemmerne af
den menneskelige art, ikke af en dyreart, og ikke oligarkerne.
Jeg stadfæstede denne pointe i mandags, og jeg tror, at vores team blev enige om
dette, og vi tilføjede yderligere noget. Vi tilføjede den kendsgerning, at vi må
organisere omkring skabelsen af den myndighed, som bør være den eneste myndighed
for menneskeheden, den kendsgerning, at menneskeheden er karakteriseret ved en
evne, som intet dyr har, og som ingen dyreart nogen sinde vil få, nemlig den
menneskelige ånds skabende – kreative – evne. Og det er det eneste, der er noget
værd. For det er det eneste, som gør en forskel.

Hvis vi kommer af med alle

gangsterne, kommer af med alle dyrene, kan vi ikke miste menneskeheden.
Hvis menneskeheden bliver knust, hvis meningen med mennesket bliver knust, giver
denne planet ingen mening. Og det, man derfor må sige, er, »Hvilken taktik,
hvilken strategi, hvilke krav er der?« For at sige det ligeud: Wall Street og
alt, hvad Wall Street repræsenterer, er et oligarki, et internationalt oligarki,
der er centreret omkring Det britiske Imperium. Det er det eneste, det er. Det
er en stinkende, ond skiderik!«
Hvad gør man så? Ja, det falder således, at Wall Street er bankerot. Det
britiske Imperium er bankerot. Alt det her vrøvl er bankerot, rent økonomisk. Og
vi har alle disse store huller, der skabes i USA, i stedet for at producere
noget af betydning, så laver de disse drænende afløb, også kaldet stinkende
afløb, og det er, hvad industrien i USA er. Det er den industri, på hvilken
oligarkiet baserer sin magt. De er bankerot! De er i færd med at kollapse!
Problemet er, at alt imens fjenden kollapser, så kollapser befolkningen i det
store og hele hurtigere end fjenden. Vi har magten! Hvad er magten? Magten er
den skabende evne, som mennesket besidder gennem sit skabende arbejde, det
skabende arbejde, som er unikt for menneskearten. Og det eneste, vi skal gøre,
er at skabe dette system, og sige, de mennesker er affaldet, de er ubrugelige,
de er af dårlig kvalitet. Vi, menneskeheden, har i vores skabende evne

kapaciteten til at skabe ting, som disse dyr aldrig ville kunne skabe.
Og når man derfor begynder at vise respekt for Wall Street, og kapitulere til
Wall Street, i stedet for at sige, »Hej, dumme, se på den dumme mand: Hvordan
ved man, at han er dum? Han kører i Cadillac.« [latter] Eller sådan noget.
Og det er, hvad det drejer sig om. Det er indbegrebet af, hvad jeg her
præsenterer, som et tema. Det eneste vi behøver at gøre – de er alle bankerot,
alle disse institutioner er bankerot, i alle dele af verden; disse oligarkiske
institutioner er finansielt og økonomisk bankerot! De kommer alligevel til at
dø! Jamen, så lad os udfri dem af deres elendighed. For menneskeheden, og
menneskehedens skabende evner – hvorfor har vi så mange mennesker, hvor børnene,
den ene generation efter den næste, er mere og mere dumme, mere moralsk korrupte
end den foregående. Og vi tillader det at ske, vi tillader folk at blive
uddannet, eller fejluddannet, og blive til elendige skabninger, til folk, der
ikke er andet end prostituerede, der er på udkig efter en profession? Vi
ødelægger den ene generation, så den blive værre end den foregående. Og vi
sidder bare der, og vi accepterer det; vi siger, dette er virkeligheden, dette
er den menneskelige erfaring? Det er det ikke. Og derfor må vi hævde den
autoritet, vi har.
Men problemet er, at folk så let bliver bange. De bliver bange for, at nogen
måske slår dem ihjel, især nogen, der fornærmer oligarkiet, der fornærmer Obama,
eller et eller andet tilsvarende modbydeligt menneske, og de er bange. De siger,
at de må købslå, at de må forhandle med de mennesker, der ellers vil ødelægge
dem, hvis de tillader det.
Svaret er, at vi nu må organisere den internationale proces, der fuldstændiggør
det, man gør i Asien og dele af Sydamerika. Det, vi ganske enkelt må gøre, er at
tage over. Og tage over for enhver pris.
Når man vedtager en sådan fremgangsmåde, og en sådan politik, er der en risiko
involveret. Man risikerer sit fysiske liv. Men hvis man ikke kæmper, har man en
dårlig moral, og ens dødelighed [dvs., det, at man lever!] forsvinder.

Slutbemærkninger
Der er én ting, man må forstå, og det er, at folk tænker på deres ego, og de
tænker på deres kødelige ego. De tænker, at de vil nyde et behageligt liv, og så
glide stille og roligt ind i livslede. Og pointen er, at dette ikke er den

faktor, der definerer vores mission. Det er ikke kilden til vores styrke i
kampen for denne mission. Mennesket dør, i sagens natur, som individ. Ethvert
menneske dør, og vil dø, som individ. Så hvis man derfor kæmper for at forsvare
et individ, som et individ pr. definition, hvad er da dine handlingers
virkelighed? Hvad har du opnået? Hmm?
Kendsgerningen er, hvis man forstår historie, og jeg har specialiseret mig i
historie, jeg tænker på alt i historiske rammer, den forgangne, den nutidige og
den fremtidige historie; og heri må man finde sin identitet, på det rette sted.
Ikke, fordi man kommer til at vinde kampen rent personligt. Det er ikke det, det
drejer sig om. Mange mennesker, der har udkæmpet striden, har fortjent dens
frugter, men de kommer som en del af frugten, og ikke som noget, de kan drage
bort med. Og ser man tilbage på menneskehedens, og hele civilisationers og
samfunds historie, ser man, at det er tingenes natur. Så det drejer sig ikke om,
hvor længe, man kan leve, rent biologisk; spørgsmålet er, hvad lever man for? Og
det er ikke som at kaste sig på bålet for at blive levende brændt, eller sådan
noget; det er ikke det, vi taler om. Vi taler om, at i et almindeligt, normalt
livsforløb er der et stort spektrum af forskelligheder; det sker på den ene
eller anden måde. Et barn fødes, og dør. Hvad betyder det? Ja, forældrene er de
eneste, der ved noget om det, eller forældrene som [kan ikke høres] folk ved
det. Så hvad er det, de ved? De ved, at eksistensen af det barn, så længe,
barnet lever, kan vise os et produkt, der bidrager til menneskehedens triumf, i
dets skænderi.
Der findes måder, hvorpå individuelle mennesker får store belønninger. Det
handler ikke om at få betalt. Det er et spørgsmål, om man indser – jeg mener,
selve essensen af kristendommen som doktrin, med hensyn til spørgsmålet om
Kristus, er præcis, hvad dette er. Romerne dræbte ham. De myrdede ham! De
forsøgte at myrde alle, der arbejdede sammen med ham. De ødelagde – hvor mange
ødelagde romerne i deres had mod kristendommen? Hvad var deres forbrydelse? Alle
ledere, bogstaveligt talt, i hele indsatsen for at besejre Det romerske
Imperium, døde før tiden, så at sige, hmm? Og dog, hvorfor levede de så? Hvad er
motivet for at leve i sådanne tilfælde? Motivet er menneskeheden som sådan.
Menneskeheden er ikke et dyr. Menneskeheden er kødelig og sådan noget, men det
er forhindringen, og forhindringen har tendens til at blive nedslidt efter en
tid. Jeg holder ligesom fast i ikke at være en forhindring, fordi jeg har et job
at gøre.
Men pointen er, at krigen vindes ved at forsætte kampen for at eliminere det,
der aldrig burde have eksisteret. Alt drejer sig om menneskehedens skabende
evne, hvad mænd og kvinder har gjort for at få samfundet ud af den ondskab, som

har domineret det, mennesker, der har udkæmpet krige for at forsvare
menneskeheden, der har lidt for at besejre tyrannen, Zeus. Og det er sådan, man
besejrer Zeus! Zeus bekæmpes af menneskelige kræfter, der bekæmper ham. Og vi
finder, at denne kraft, som vi kan samle sammen mht. at forstå dette princip, er
et princip, som vi alle – et par stykker blandt os, vel – gennemlevede under
Anden Verdenskrig, og derefter. Jeg gennemgik denne proces; jeg var ikke en stor
helt i biologisk forstand. Men da jeg forlod militærtjenesten, skabte jeg
revolutioner, indtil jeg blev udskibet fra Mellemøsten, og derfor måtte jeg
finde en anden måde at få mit job tilbage på. For det var mit job at skabe
revolutioner. Det var, hvad jeg gjorde i Indien, mens jeg var der. Jeg var leder
i en krig mod de britiske kræfter, der begik massemord mod inderne.
Og jeg har tilbragt det meste af mit liv med at arbejde i forskellige nationer
og blandt forskellige mennesker, og det har i løbet af mit liv været min glæde
at gøre det. Jeg er ikke ude efter en belønning. Jeg er ude efter glæden ved at
opnå ting, der må opnås. Det er det, det handler om.
Og problemet er, når folk ikke klarer denne forskel, på at forsøge at vinde den
gyldne et eller andet og tage den med hjem og sætte på hylden; det er tåbeligt!
Det er ikke sejrens magt. Sejrens magt består i den udødelige evne til at
forårsage fremkomsten af det, der må skabes. Og det er det, der udgør forskellen
mellem mennesket og dyret. Og denne skelnen er den eneste skelnen mellem
mennesket og dyret. Ulykkeligvis er der ikke ret mange mennesker, der forstår
dette.
Hvis man har levet, har man, på en vis måde, aldrig rigtigt levet. For når man
faktisk dør, er det blot den åbenbare død, og der er ikke meget at sige om det
spørgsmål. Når folk dør som unyttige mennesker, er det ikke til nytte for
menneskeheden som helhed, de er ikke meget værd. Og man må leve op til denne
standard. Jeg har været der. Det har ikke været det største i verden, at
gennemgå det, men jeg har været der, og jeg har altid forstået, at man kæmper
for sagen, ikke for sin egen fordel. Ens fordel er, at man gør det, man må gøre.
Og at føre andre mennesker til at gøre, hvad de må gøre. Og det er måden, den
eneste måde, hvorpå man sejrer i frygtelige krige. Selv uden frygtelige krige,
som om det er en prøvelse, og det er undertiden hårdt at gennemleve det. Men ens
evne til at gennemleve det, for at kunne få det til at ske, som må ske, er det
eneste, der er vigtigt.
Se engang på os, vi befinder os i USA; og USA er ret så ødelagt, rent moralsk,
nu om stunder. Vi ser på, hvad BRIKS gør, og vi charmeres undertiden af den
kendsgerning, at BRIKS nu gør ting, som vi under alle omstændigheder burde have
gjort. Vi ser nu frugterne af BRIKS, af BRIKS’ arbejde, og det er en forbedring

for hele menneskeheden, hele menneskehedens håb afhænger af Asien og Asiens og
Afrikas folk, nogle mennesker i Afrika. Nogle mennesker i Sydamerika. Ikke fra
USA, ikke fra Vesteuropa, som kolonier, de er ikke heltene! De er de dårlige
mennesker, det er dem, der spiser en anden mands frokost.
Man må derfor gå ned på dette dybere niveau. Det er ikke idéen om at blive det
store offerlam. Det er simpelt hen idéen om menneskehedens normale forløb, at
det menneskelige individ lever for, hvad det kan bidrage med til menneskehedens
fremtid og denne mission, og den pris, der måtte være ved denne mission, er
målet for forståelsen af, hvad menneskeheden må blive til.
Jeg har ikke noget at skamme mig over i mit liv. Jeg kæmpede kampen, og ofte har
jeg vundet et par kampe. Jeg har været i forskellige dele af verden, ikke i alle
dele af verden, men jeg har nogen erfaring med det. Og vi har haft nogle
triumfer, ikke i den betydning, at jeg har triumferet, jeg har aldrig tragtet
efter personlig triumf; jeg søgte triumfer mht. ting, der måtte opnås. Og Helga
og jeg har kæmpet denne kamp helt ud. Og vi gør det rigtige nu. Jeg vil snart
dø, hvad så? Spørgsmålet er, hvad jeg gør, mens jeg lever, og hvad virkningen af
det, jeg gør, vil være?
Og når man begynder at spekulere over, hvordan man skal vinde krigen og nyde
triumfen, er det er stor fejl, og det er denne fejl, der gør de fleste mennesker
til krystere. De ønsker ikke at opgive egoets frugt.
Jeg har ikke kæmpet i krige i den forstand, at jeg har været en dræber, men jeg
kæmpede krige alligevel, og jeg har brugt mange anstrengelser på at kæmpe krige,
inklusive at kæmpe mod vore egne fjender i USA. Jeg har kæmpet krige, der bestod
i, at jeg så mennesker, der faktisk var martyrer i USA, og jeg har set de
skiderikker, der overtog deres jobs. Og de opportunister, der vil sælge hvad som
helst, for at købe hvem som helst. Og det er spørgsmålet, der er det, man kommer
til sagens kerne, det er testen. Om man er gammel eller ung, er det samme:
menneskeligt liv defineres af hvad? Af det unikke i det ikke-animalske,
menneskelige individ, det menneskelige liv. For det menneskelige liv bærer med
sig idéen om en mission, en mission, der er udødelig, at det, som det
menneskelige liv på en måde er, er, at det spiller en rolle, der er udødelig.
Det er denne evne, denne indsigt, denne forståelse, der gør det muligt at vinde
store krige, når det er nødvendigt. Jeg har gjort det. Jeg klarede det temmelig
godt; jeg fik et par ørefigner her og der, men jeg har aldrig haft store
problemer. Jeg har altid nydt, hvad jeg gør, jeg har nydt, hvad jeg har opnået.
Jeg bekymrer mig ikke så meget om de andre ting.
Og det er i den ånd, man må leve, hvis man ønsker at vinde krigen mod ondskabens

kræfter. Og spørgsmålet om kristendommen er blot et eksempel på dette. Der er
andre tilfælde med samme virkning: Menneskeheden helliger menneskeheden til
menneskehedens fremtid, ikke i kødet, men i konsekvenserne, i udviklingen af
livets evne i ethvert individ til at bidrage til menneskehedens fremtid. Og
mister man det, mister man alt. Så længe, man holder sig til det, har man en
mission.
Så der er ingen lette genveje, ingen nemme forklaringer. Vi er menneskelige. Vi
er den individuelle legemliggørelse af princippet om betegnelsen menneske. Vi er
herre, den retmæssige herre over Solsystemet. Og de kinesiske forskere, der
arbejder med rumforskning, gør et ret troværdigt arbejde med at forsøge at
bringe Månen og Solsystemet under menneskets kontrol, og det er et ret godt
bevis på en ret god præstation. Menneskeheden, der lever og dør for fremtiden,
for menneskehedens mission, og som fryder sig over at deltage i denne mission.
Det er, hvad man må forstå! Man må fatte dette, der er ingen surrogater, der er
ingen alternativer.

