Video: Udenrigsminister Kristian
Jensen
til EIR: “Vi er ikke i nærheden af en
atomkonflikt med Kina og Rusland”!
København, 5. februar 2016 – Schiller Instituttet og EIR udfordrede i går, 4.
feb. og i dag 5. feb., personligt den danske udenrigsminister Kristian Jensen,
og ved en demonstration på Christiansborg Slotsplads imod den britiske
premierminister David Cameron, om truslen om atomkrig mod Rusland og Kina.
Kristian Jensen holdt en tale på Københavns Universitet for studenter og
Udenrigspolitisk Selskab. Folk, der ankom til mødet, fik Schiller Instituttets
flyveblad, der gengav LPAC’s lederartikler fra 3. og 4. feb. samt rapporten om
professor ved New Yorks Universitet Stephen Cohens udtalelser om faren for
atomkrig.
Efter talen fik EIR’s korrespondent mulighed for at stille Kristian Jensen et
spørgsmål under en privat pressekonference:
EIR’s korrespondent sagde,
»Vores redaktør Lyndon LaRouche og andre taler nu om en alvorlig fare for
atomkrig imod Rusland og Kina som en måde at forsøge at begrænse deres rolle
i verden. Baggrunden er den, at vi nu konfronteres med et nyt finanskrak, med
de seneste [begivenheder omkring] de italienske banker, og med Deutsche Bank,
der nu er på en kriseliste. I går sagde Stephen Cohen, professor ved New York
Universitet, at, pga. USA’s beslutning om at firdoble militærstyrkerne langs
Ruslands grænse, betyder det, at faren for en atomkrig med Rusland er
farligere end under den Kolde Krig. Vil du tage afstand fra denne
konfrontationskurs og søge at samarbejde med Rusland og Kina, f.eks. om at
bygge den Ny Silkevej og at udvide den ind i Mellemøsten?«
Udenrigsminister Kristian Jensen:
»Jeg er slet ikke enig i din analyse. Jeg mener, du stiller dit spørgsmål på
et helt forkert grundlag. Vi er ikke i nærheden af en atomkonflikt med Indien
… med Kina og Rusland.«
EIR’s korrespondent:

»Vi har kombinationen af … «
Kristian Jensen:
»Jo, men jeg er ikke enig med dig. Jeg er simpelt hen ikke enig i din
forudsætning.« (Går).
I dag mødte den britiske premierminister David Cameron den danske
premierminister Lars Løkke Rasmussen om den særlige, britiske EU-aftale. Ved
indgangen til Statsministeriet måtte hans cortege passere direkte forbi Schiller
Instituttets demonstration, centreret omkring et stort banner med ordlyden,
»Stop the British drive for nuclear war against Russia and China. Win-win with
the New Silk Road«. (Stop det britiske fremstød for atomkrig med Rusland og
Kina, win-win med den Nye Silkevej). Den lille gruppe af demonstranter sang en
speciel kanon baseret på dette og uddelte flyveblade på dansk og engelsk til
forbipasserende.
Desværre var EIR ikke en af de tre journalister, der var udvalgt til at stille
Cameron et spørgsmål under pressekonferencen med de to statsministre.

