Obama vil gøre Ukraine til temaet på
G20-topmødet
14. nov. 2014 – G20-topmødet i Brisbane, Australien skulle handle om økonomiske
spørgsmål, og i betragtning af udviklingerne på det nys afsluttede APEC-topmøde,
vil BRIKS-udviklingen sandsynligvis dominere det. Eftersom præsident Obama ikke
har noget nyttigt at bidrage med, vil han gerne ændre emnet til Ruslands
angivelige handlinger i Ukraine. Ifølge en rapport fra Reuters i dag, har Obama
planer om at møde den britiske premierminister David Cameron, den tyske kansler
Angela Merkel og den franske præsident Francois Hollande for at diskutere sin
»frustration« over Rusland pga. Ukraine.
»De har været en afgørende faktor i at sende et fælles budskab til russerne
og den ukrainske regering«, sagde Obamas vicesikkerhedsrådgiver, Ben Rhodes,
til reportere. »Så det vil være en lejlighed for ham til at følge op på dem.«
Ifølge Reuters’ historie var der nogle krav i Australien om, at premierminister
Tony Abbott skulle blokere for den russiske præsident Vladimir Putins deltagelse
på topmødet, men det skete ikke. Det forhindrede ikke, iflg. Financial Times,
Tony Abbott i at beskylde Putin for at
»forsøge at genskabe zarismens og Sovjetunionens svundne storhedstid«.
Tidligere sagde Abbott, at udsendelsen af russiske krigsskibe ud for australsk
farvand under topmødet var en del af et mønster med en selvhævdende adfærd,
inklusive Moskvas »tyranniske« indtrængen i Ukraine og udsendelsen af russiske
krigsfly i udenlandsk luftrum.
Med hensyn til muligheden for yderligere sanktioner mod Rusland, så vil EU’s
udenrigsministre mødes på mandag for at drøfte netop dette. Den amerikanske
ambassadør til FN, Samantha Power, sagde i går i Berlin, hvor hun mødtes med den
tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier, at hun og Steinmeier er
»dybt foruroliget, især over den militære optrapning, som er i gang« i
Ukraine, og at »vore eksperter skal mødes i denne uge for at se, hvordan vi i
fællesskab kan pålægge Rusland omkostninger.«

Foto: Francois Hollande og Vladimir Putin på G20-topmødet i Australien

Jean-Claude Juncker fortjener at
blive ydmyget
8. nov. 2014 – Formand for Europakommissionen Jean-Claude Juncker er blevet ramt
af en bus: afsløringerne af det skatteparadis, som er blevet skabt i Luxembourg
til 300 store, europæiske selskaber under Junckers regering i de seneste 18 år.
Nye afsløringer viser, at Luxembourg var blevet sådan et skatteparadis, at
selskaber fik »ad hoc« juridisk behandling, som etablerede minimal beskatning à
la carte. EU havde allerede indledt en undersøgelse af et par selskaber for
skattesvig, og nu skal Juncker lede en undersøgelse af ham selv!
Juncker er en top-eurofascist og fortjener at blive ydmyget. For et par år
siden, da han var Luxembourgs premierminister og også finansminister, såvel som
også formand for eurogruppens finansministre, beklagede han sig offentligt over,
at processen med europæisk integration ville gå meget hurtigere, hvis det ikke
var for visse forhindringer, repræsenteret af nationale parlamenter.
Junckers position som formand for EU-kommissionen er naturligvis blevet stærkt
svækket. Lederen af de tyske socialdemokrater Sigmar Gabriel erklærede, at
stater ikke burde vedtage skattely som en forretningsmodel. De, er gør det,
»nedbryder europæisk solidaritet«, sagde han til Süddeutsche Zeitung.
Sven Giegold, den Grønne finansekspert i EU-parlamentet, sagde, at
»Juncker har gjort sig til skattebedragernes medskyldige og herigennem
unddraget andre EU-stater milliarder i skat. Hermed har han skadet Europa.«
Et tysk parlamentsmedlem, Fabio De Masi fra Die Linke, opfordrede Juncker til at
tage politisk ansvar.
Euro-bureaukrater og euro-fanatikere forsvarede i stedet patetisk Juncker.
Junckers afløser som formand for eurogruppen, den hollandske finansminister
Jeroen Dijsselbloem, sagde, hvad der kun kan fremkalde latter, at den aktuelle
regering i Luxembourg, og ikke Juncker, er ansvarlig for eventuelle
overtrædelser, og det med tilbagevirkende kraft!
Den italienske finansminister Pier Carlo Padoan hævdede, at der nu var »et nyt
klima med gennemskuelighed«. Premierminister Matteo Renzi, som netop havde

skændtes med Juncker om budgetspørgsmål og kaldte ham en »bureaukrat«, sagde, at
han ikke havde lyst til at »gå ind i et slagsmål« med Juncker.

Radio Schiller den 10. november 2014:
1989, den tabte chance for fælles
udvikling og sikkerhed
Men nu er BRIKS på vej op med et alternativ til kollaps og krig baseret på
Schiller Instituttets program.
med formand Tom Gillesberg

Specialrapport:
Den nye Silkevej transformerer
planeten
– En ny æra for menneskeheden
Men jeg er nødt til at sige, at vi befinder os på et tidspunkt, hvor vi har en
krise af dimensioner uden fortilfælde. Menneskeheden står i øjeblikket på randen
af et folkemord, som kunne blive værre end noget som helst, der tidligere er
sket i historien, og som situationen er nu, hvis den transatlantiske sektors
nuværende politik fortsætter, så vil det ske.
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En ny Økonomisk Verdensorden med
BRIKS og Schiller Instituttet
»Slaget om Jorden« er i gang mellem BRIKS og den nuværende unipolære
verdensorden med centrum i City of London og Wall Street. Med Dilma Rousseffs
valgsejr fastholdes Brasilien i BRIKS, og etableringen af en Asiatisk
Infrastrukturinvesteringsbank, AIIB, inkluderes stadig flere lande i
samarbejdet. BRIKS er ved at realisere den nye retfærdige økonomiske
verdensorden, som Schiller Instituttet har kæmpet for, og Schiller Instituttets
jubilæumskonference viser instituttets centrale placering i denne kamp i dag. IS
kan besejres gennem samarbejde med Rusland, Kina, Syrien og Iran – og
konfrontation med Rusland via Østeuropa må stoppes, inden vi får atomkrig. Der
må etableres en international koordineringskomité under amerikansk og russisk
ledelse til at besejre ebola-pandemien. ECB’s stresstest var et røgslør for at
bankkrise og sammenbrud lurer.
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Radio Schiller den 30. oktober 2014:
Øget trussel om atomkrig//
Frankfurt konferencerapport//
Ebola nødplan
Med formand Tom Gillesberg.

Videoen bliver klar senere idag fredag.

Radio Schiller den 27. oktober 2014:
Efter valget i Brasilien og
Ukraine//Ebola nødplan

Schiller Instituttets 30-års
jubilæumkonference den 18.-19.
oktober, Frankfurt:
Den nye Silkevej og Kinas
Måneprogram: Mennesket er den eneste
skabende art.
Følgende resolution skrevet af Schiller Instituttets præsident,
Helga Zepp-LaRouche, blev vedtaget:
Menneskeheden oplever i øjeblikket en dyb civilisationskrise, hvor
samfundsfundamentet i mange dele af verden er blevet udhulet, og hvor etablerede
regler for internationale relationer er blevet nedbrudt. Oven i dette står vi
over for dødbringende farer, som hver for sig kunne føre til den menneskelige
arts mulige udslettelse.
* For det første er der Ebola-epidemien, som allerede er ude af kontrol i
Afrika, som der ikke findes nogen helbredende behandling for, og som truer
med at blive en større trussel end det 14. århundredes Sorte Død.
* For det andet er der terrortruslen mod hele verden, samt folkedrab, som
breder sig fra det såkaldte IS-kalifat, og som ikke blot udviser et

umenneskeligt barbari, men som udrykkeligt truer Rusland og Kina og derfor er
i færd med at blive til den potentielle udløsermekanisme, der kan få hele
Sydvestasien til at eksplodere og endog føre til en ny verdenskrig.
* Og for det tredje er der absolut vished for, at det totalt bankerotte,
transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran at eksplodere og således
også true med at kaste en stor del af verden ud i en ny Mørk Tidsalder.
I lyset af disse tre, dødelige farer er det et spørgsmål om liv eller død for
menneskeheden at sætte en stopper for den umoralske og tåbelige politik, der går
ud på geopolitik og konfrontation over for Rusland og Kina. I stedet må vi have
en anden dagsorden med menneskehedens fælles mål og samarbejde med Rusland,
Kina, Indien og andre nationer for at besejre disse dødelige trusler.
Vi opfordrer alle fornuftige kræfter i Europa og USA til at tilslutte sig den nu
fremvoksende, ny økonomiske verdensorden, som repræsenteres af BRIKS og den Nye
Silkevej. Lad os arbejde på at etablere en inkluderende fredsorden, med
deltagelse af hver eneste nation på kloden, en fredsorden for det 21.
århundrede, som er en menneskehed værdig, der er den eneste, kendte, kreative
art i universet. Lad os blive voksne i menneskehedens manddomsår, hvor
kærlighed, kreativitet og skønhed definerer værdierne for vor fælles,
menneskelige familie.
——————————————————————————
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Udvinding af helium-3 på Månen for en menneskehed med fusionskraft
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Fra en tidligere konference:
Helga Zepp-LaRouche:
Hovedtale ved Schiller Instituttets 30-års Jubilæums-konference i New York, juni
2014:
»Tiden er inde til at skabe en verden uden krig«

Specialrapport: Helga Zepp-LaRouche:
Den Nye Silkevej fører til
menneskehedens fremtid!
Den kommende fusionsøkonomi baseret på helium-3. En introduktion til en kommende
EIR-rapport om Verdenslandbroen.
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Takket være ’De Grønne’ er Tysklands
energiomkostninger de højeste i
Europa
13. oktober 2014 – Ifølge nyheder, der er lækket til medierne, har den afgående,
tyske EU-energikommissær, Günther Oettinger, planer om at offentliggøre en
energiundersøgelse, før hans embedsperiode udløber den 1. november.
Undersøgelsen siges at dokumentere, at Tyskland er den EU-stat, der har den
største forurening, forårsaget af en »overvægt« af den kulfyrede energisektor
efter regeringens dekret om afvikling af atomkraft for tre år siden. Og det vil
blive endnu værre, for af de syv atomkraftværker, som Tyskland stadig har i
drift, vil en blive udfaset hvert år over de næste syv år således, at Tyskland
ved udgangen af 2021 vil være ankommet til den nye, mørke, kolde tidsalder efter
atomkraft.
I direkte forbindelse med dette vanvid har Tyskland også de højeste
energiomkostninger i hele Europa, med 220 euro pr. megawatt-time solenergi, op
til 230 euro for kulkraft og 110 euro for havvindkraft, et tvivlsomt tal,
eftersom vindkraft får massiv statsstøtte; atomkraft med 135 euro er den
billigste energikilde, som imidlertid mere og mere forsvinder i Tyskland. Og
hvis de radikale, tyske ’Grønne’ fik deres vilje, ville kulkraft også blive
skrottet, med samt import af naturgas fra Rusland. Hvis det skete, ville
Tyskland få brug for en masse vind for at solen skulle skinne hver dag …

Helga Zepp-LaRouche:
I modsætning til Vesten opererer Kina
ikke på basis af geopolitik
15. september 2014 – Alt imens mange i Vesten højlydt insisterer på de
geopolitiske illusioner, der går ud på at ’hæmme’ Kinas hastige, økonomiske

vækst for at bevare det amerikanske og europæiske overherredømme, så bragte
Helga Zepp-LaRouche, netop hjemvendt fra Asien, et helt andet perspektiv om Kina
med tilbage:
»Den kinesiske nation er en kultur, som ikke er imperialistisk, og hvis
interesse består i yderligere at udvikle menneskeheden, hvilket netop er
konceptet bag idéen om Den nye Silkevej.«
»Senest siden Deng Xiaopings reformer med at anvende de korrekte,
videnskabelige principper, har Kina virkeliggjort den største, økonomiske
transformation, noget land har gennemført på denne planet. Og de befinder sig
nu ved et punkt, hvor de siger: Vi vil transformere de andre, endnu
uudviklede områder af Kina og hæve befolkningens levestandard, og frem for
alt vil vi gøre denne udviklingsmodel tilgængelig for alle i form af Den nye
Silkevej, i traditionen efter Den gamle Silkevej. Dette er et åbent koncept.
Alle inviteres til at deltage og bidrage. Det er udtrykkeligt inkluderende og
ikke rettet mod de angivelige, geopolitiske interesser hos andre nationer
eller grupper af nationer.«
»Det er en meget vigtig forskel. Det er ikke geopolitik, men et dynamisk
koncept om den menneskelige arts opadgående udvikling. Og jeg vil opfordre
alle vore seere, som ikke tror mig, til at sende mig deres spørgsmål. Jeg er
mere end villig til at gå ind i en dialog med jer, for det er af afgørende
betydning for Tyskland, at vi forstår dette.«
I sit BüSo-webcast den 11. september blev Helga Zepp-LaRouche spurgt om det
alternativ til vestlig politik, som er i færd med at udvikle sig omkring BRIKS.
I sit svar kom hun også ind på sine indtryk af sit besøg i Kina i slutningen af
august og begyndelsen af september måned.
Ikke alene fortsætter Kina med at gøre spektakulære fremskridt med opbygning af
infrastruktur over hele landet – i et tempo, som er uhørt i Europa i dag,
understregede hun – men regeringen tilstræber samtidig at sikre, at befolkningen
forbliver bevidst om sin lange og rige kulturelle arv, såsom Den store Mur og
Silkevejen. Hun fik selv et indtryk af dette under den ekskursion for at
»fastlægge de faktiske omstændigheder« omkring Den gamle Silkevej, som hun og
andre deltog i, i det vestlige Kina.
Hendes to uger lange besøg var pakket med møder og konferencer, men hun ønskede
at opregne summen af sine oplevelser.

»Dette er af stor betydning: Vi må sikre, at den tyske befolkning og andre i
Europa og Amerika får en korrekt forståelse af, hvad det er, der foregår i
Kina med Silkevejen og Kinas rumfartspolitik.«
Det, som man generelt hører fra tænketanke i Vesten, sagde Zepp-Larouche, er, at
Kina bare vil udvide sin indflydelse, og fremme sin imperialistiske ekspansion.
»Intet kunne være mere forkert«, var hendes kommentar. Men disse vesterlændinge
bedømmer Kinas økonomiske politik og rumfartspolitik ved at projicere på Kina,
hvad de selv gør, når de forfølger geopolitiske interesser, ligesom EU gør det
og ønsker at ekspandere EU mere endnu. Både den tidligere EU-udenrigspolitiske
repræsentant Solana og formand for EU-kommissionen Barroso har sagt, at der ikke
er nogen grænse for EU’s ekspansion.
»EU er en neo-imperialistisk enhed, som forfølger geopolitiske interesser og
anser dem for at være i åbenlys modstrid med andre landes angivelige
geopolitiske interesser, såsom USA, Rusland, Kina og BRIKS-gruppen. Og det er
det, der er galt.«
Men det, der motiverer kinesisk politik, og det, som er blevet BRIKS’ og et
omkring dette voksende antal landes ledestjerne, fortsatte Zepp-LaRouche,
»er ikke geopolitik. Folk i Vesten kan ikke engang forestille sig, at der er
lande, som ikke opererer på basis af neo-liberalisme, monetarisme,
positivisme og geopolitik, og hvis sæt af aksiomer måske ikke er identiske
med, med er meget lig de tanker og principper, som Gottfried Leibniz[1]
fremkom med ved slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18. århundrede –
dvs., et ægte udviklingsperspektiv for menneskehedens universelle historie,
som er helt sammenlignelig med Den amerikanske Revolutions historie eller med
John Quincy Adams[2], en af USA’s første præsidenter, som sagde: Vi behøver
en alliance af suveræne republikker, som tilsammen deltager i menneskehedens
mål til alles gensidige fordel.
»Det er eftertrykkeligt, hvad Kina gør i dag.«
Det er der mange mennesker, der muligvis ikke forstår, eller tror på, sagde
Zepp-LaRouche. Men hun kan forsikre dem om, at Kina i øjeblikket opererer på
baggrund af 5.000 års kinesisk historie, mere end noget andet land. Det
manifesterer sig, f.eks., i den rolle, som Konfucianisme stadig spiller i Kinas
identitet i dag, og også i andre »dejlige ting«, såsom kinesisk cuisine, som er
verdensberømt.

KINESISK MEDIEDÆKNING OG INTERVIEWS MED HELGA:
»Tale af Helga Zepp-LaRouche transformerer Beijing-konference om Ny Silkevej«
Helga Zepp-LaRouche Interview with China Radio international ’People in the
Know’
In second CCTV Interview, Zepp-LaRouche Outlines Silk Road as 21st Century Peace
Order
»Helga Zepp-LaRouche siger: Bekæmp IS gennem udvikling; Gør ørkenen frugtbar«

[1] Læs: Lyndon LaRouche, sep. 2014 (srtikel fra 1997):
»Den klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi«

[2] Læs: Hovedartikel: Lær af historien:
»John Quincy Adams om den amerikanske republiks mission og dens forhold til
Rusland«

Cameron kræver ’iranske sanktioner’
mod Rusland
31. august 2014 – Ifølge kilder, rapporteret af Reuters og Bloomberg News den
31. august, promoverede den britiske premierminister David Cameron, på EU-mødet
for stats- og regeringsoverhoveder den 30. august, meget energisk en udvisning

af alle russiske banker fra SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication).
Andre EU-lederes reaktion på Camerons seneste maniske forslag om at angribe
Rusland kendes ikke, og der vil formentlig ikke blive annonceret nogen handling
i begyndelsen af denne uge. Ved at promovere det, der kendes som »den iranske
sanktion«, baseret på rapporter om »russiske invasion af Ukraine«, som blev
aflivet af OSCE-observatører på disse landes grænser, kræver Cameron det, som
britiske, imperium-finanskredse har refereret til som »finansiel krigsførelses
atombombe.«
Bloomberg citerede et finansselskab i Moskva, som kaldte dette »en betydelige
optrapning af de finansielle sanktioner«, og en optrapning, som med sikkerhed
ville blive fulgt op af stærke, russiske modforholdsregler imod europæiske
økonomier.
SWIFT er en global aftale om finansiel kommunikation, som håndterer flere end 20
mio. interbank-meddelelser om dagen over hele verden, som muliggør
bankoverførsler af midler eller aktiver. Udvisning af SWIFT ville ikke blokere
for Ruslands betydningsfulde handelsaftaler, og efterson de lande, med hvilke
Rusland laver sådanne aftaler, er stærkt forpligtet over for dem, er et
sandsynligt resultat, at Kinas eget interbank-overførselssystem ville spredes
til at omfatte Rusland.

Draghis ECB vil antage stor
gribberolle for europæiske bankers
dårlige gæld
31. august 2014 – Den europæiske Centralbank (ECB) vil efter al sandsynlighed,
på sit møde den 4. september, annoncere i det mindste en køreplan for
»kvantitative lempelser« (QE), med trykning af euro for at opkøbe giftig, privat
og statslig gæld med Federal Reserve, Bank of England og Bank of Japan som
model. Federal Reserves 4 billion dollar store opkøb siden 2010 har skabt
skummende obligationsbobler ud af selv subprime ejendomsgældspapirer, inkl. dem,
som er udstedt af nogle få europæiske storbanker. Men det, at ECB har været
forhindret i QE, har muliggjort den virkelige situation at vokse frem:
Europæiske storbanker har mere end 2 billioner euro (henved 3 billioner dollars)

i ubetalelig gæld stående på deres regnskaber som »aktiver«.
Med hele EU-økonomien, som er i færd med at falde ned i en »recession« for
tredje gang på seks år, og deflation, som rammer Italien, Spanien og andre
økonomier, er ECB nu rede til at ignorere europæiske forfatninger. Det har givet
kontrakter til to investeringsbanker om at skabe ABS (asset-backed securities,
værdipapirer med sikkerhed i underliggende aktiv-puljer) primært fra gæld fra
ejendomsmarkedet, som ECB kan opkøbe. Frankrigs Manuel Valls, atter
premierminister, sagde den 31. august, at en desperat Francois Hollande vil
kræve QE fra Draghi, når de mødes 1. september.
Mængden af dårlige lån, som Europas zombie-banker forsøger at sælge, beløber sig
nu til 1,72 billioner dollars, iflg. data indsamlet af Bloomberg
Disse banker forsøger at aflæsse mere og mere dårlig gæld, især gæld på
ejendomsmarkedet (i det væsentlige tvangsauktioner) efterhånden, som deres
tilstand forværres.
Zombierne bortrangerer, under anførsel af Barclays, Unicredit og Credit Suisse,
flere handler, dårlige lån og ødelagte investeringer over til enheder, som skal
sælges eller nedgeares. Sådanne dårlige aktiver til salg er steget med 65 %
siden slutningen af 2013. Artiklen bemærker, idet den giver en idé om giftens
virkelige omfang, at Barclays kommer disse dårlige lån i en nedgearings-enhed,
og denne enhed indeholder nu nominelle værdier for 777 mia. dollars!
Der er hidtil i 2014 kun blevet solgt for 40 mia. dollars af zombie-bankgæld.
Store hedgefond-»gribbe« er i marken, anført af CarVal (afdeling af Cargill),
Lone Star og Cerberus. Som tilfældet med Argentina og Elliot Associates har
vist, kan sådanne fonde potentielt forvandle sådanne handler – som i
overvældende grad omfatter ejendoms-markedet – til et helvede for de oprindelige
låntagere. De forventer profitrater »i cifrene 13 – 19« på dem.
ECB vil, gennem at gå ind i QE med denne tilstand af bankaktiver i Europa
(ligesom de amerikanske bankers tilstand af lignede aktiver i 2010), blive den
»store grib«, som muliggør de andres profit.

Fra LaRouche-bevægelsen 1. september
2014:
Polakkerne presser Tyskland. Og hvad
så?
31. august 2014 – I en artikel dateret 27. august, sektionen for »Østlige
tilgange« af deres webside, rapporterer London Economist, at den polske regering
lægger pres på Tyskland for at blive mere fjendtlig over for Rusland. De
rapporterer at, i en artikel i avisen Rzeczpospolita, anklagede Roma Kuzniar, en
udenrigspolitisk rådgiver til den polske præsident Bronislaw Komorowski,
Tyskland for eftergivenhed.
»Og hvad så?« svarede den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche. »Bare endnu en
dum polak!«
Kuzniar skrev, at »Putin paralyserer deres handlefrihed på samme måde, som en
slange i ørkenen paralyserer en kanin«, og »Vi må acceptere, at pga. Berlins
særlige relation med Rusland, kan vi ikke regne med Tyskland i spørgsmål om
regional sikkerhed.« The Economist lægger selv yderligere pres i samme stil.
»Hvorfor holder de ikke deres penisser inde i deres bukser?« spurgte LaRouche.
»Så ville de ikke have dette problem. Det er det eneste svar, man kan give.«
På EU-topmødet i lørdags, den 30. august, valgtes for første gang en leder fra
de tidligere Warszawapagt-lande som præsident for EU-Rådet: Den polske
premierminister Donald Tusk. »Og hvad så?«, spurgte LaRouche igen. Den dags
London Daily Telegraph skrev, »David Cameron scorer EU-sejr, da polsk allieret
udnævnes til ny europæisk præsident.« Cameron og Tusk stod imidlertid ikke altid
hinanden så nær. I et hyklerisk angreb på EU for »sociale ydelsers-turisme«
tidligere på året nævnte Cameron et tal på 55 mio. pund om året, som britiske
skatteydere betaler for at underholde børn af immigranter i deres hjemland, de
fleste af dem polske. Tusk fordømte ham rasende på det tidspunkt.
Samme EU-topmøde den 30. august gav EU-bureaukratiet opgaven at komme frem til
en ny pakke af sanktioner imod Rusland inden for en uge. Nogle af deres ledere
siger, at Rusland nu har en uge til at ændre sin politik, før NATO-topmødet den
4.-5. september i Wales. »EU-embedsfolk synes at mene, at disse forholdsregler
vil efterlade Rusland så isoleret fra de globale markeder, and der muligvis ikke
vil være andre alternativer tilbage for dem end at kapitulere til en politisk

løsning«, rapporterede Deutsche Welle.
Ja, sandelig! Putin må nok hellere reservere fjernsynstid nu, til sin
kapitulation. »Rusland vil ikke ændre sin politik«, sagde LaRouche.
Deutsche Welle har et EU-dokument på den næste fase af sanktionerne, som vil
tilføje mange flere navne på listen af bandlyste russiske individer, og som også
kunne bandlyse russiske banker og energi- og forsvarsselskaber fra EUaktiebørser.
»Det er en stor fordel for Rusland«, sagde LaRouche. »Og ved I, hvilken effekt,
det vil få på de vesteuropæiske nationer? Det vil lægge dem øde.«
På tapetet til NATO-topmødet den 4.-5. september er også »en ny, fælles
udrykningsstyrke på mindst 10.000 mand til at forstærke NATO’s styrke som svar
på russisk aggression i Ukraine«, rapporterede Londons Financial Times den 28.
august. »Styrken vil inkorporere enheder fra flyvevåben og flåde, så vel som
landtropper, og vil blive anført af britiske kommandører, med andre lande, som
bidrager med en række specialtropper og enheder. De involverede lande omfatter i
øjeblikket Danmark, Letland, Estland, Litauen, Norge og Holland. Canada har også
givet udtryk for, at de er interesserede i at deltage.«
»Børnekorstoget«, sagde LaRouche.
Den californiske, demokratiske senior-senator Dianne Feinstein talte til Meet
the Press i dag, hvor hun sagde, »Jeg mener, der bør være direkte diskussioner
med Vladimir Putin. Jeg mener, at han er den enestående personlighed i Rusland.
Rusland er et enormt land. Ukraine er et stort land. Krim er væk. Jeg mener, at
man bør tage skridt til at sende folk til at tale med ham; at få vores
udenrigsminister til at tale personligt med ham. Jeg mener, at det her er dybt
personligt for ham. Det mener jeg virkelig. Jeg mener, at det er ham selv, der
træffer beslutningerne. Og han nyder meget stor gunst i sit land.«
Feinstein forsatte, »Folk siger, ’jamen bare vent til sanktionerne bider og
økonomien ryger ned’. Det mener jeg ikke. Jeg mener, at hvis russerne følger
ham, og hidtil har de fulgt ham, så er russerne meget modige og har mange års
lidelser bag sig, og de vil være seje nok til at udholde enhver økonomisk
vanskelighed«.
»Hun har ret«, sagde LaRouche.
Samtidig, i en scene, der giver en levende erindring om Cape Canaveral i

1960’erne, samledes tusinder af argentinere spontant her til morgen ved
Bariloche-lufthavnen for at fejre luftudskibningen af deres indfødte
ARSAT-1kommunikationssatellit til Fransk Guyana, hvor den opsendes i kredsløb i
oktober måned. Præsident Cristina Fernandez de Kirchner tweetede, at satellitten
viser »kapaciteten til at skabe teknologi som et resultat af statens investering
og højt kvalificerede, menneskelige ressourcer.« Kun otte lande i verden kan
bygge så komplicerede satellitter, sagde hun.
»Tag lige og se på verdenssituationen et øjeblik«, sagde LaRouche her til
eftermiddag. »Hvad har vi? Vi har en flok fjollede fascister fra visse dele af
Europa, især fra den forkerte del, så at sige. De er dumme mennesker; de opfører
sig dumt; de kræver dumme ting, og jeg mener, at vi stille og roligt skal viske
dem af tavlen. Det, der kommer fra de polske kryb, for eksempel, er ting, som vi
ikke har noget at gøre med at spilde vores tid på. Disse fyre er svindlere, de
er bedragere, de er løgnere, de er snydepelse. De duer ikke! Så glem dem! Spil
ikke tiden på dem. Samtidig har vi meget værdifulde folk i Europa, inden for
forskellige kategorier; de er meget vigtige.
»Men nu har vi de virkelige problemer med fejltagelser, tåbeligheder og fejl i
andre dele af Europa, og andre dele af verden. Vi har en vidunderlig verden ud
fra BRIKS-standpunktet, en vidunderlig verden. Det, der er sket mht. Afrika;
vidunderligt! Det, der er sket i Kina: vidunderligt! Det, de er sket i Indien:
vidunderligt! De er vidunderlige, fordi de i deres natur er vidunderlige; de er
måske ikke helt nået frem til modenhed, men de er vidunderlige ting. Alt, hvad
vi gør, bør være orienteret mod denne intention. Det skal vi direkte
understrege.«

Interview med Tom Gillesberg om vores
valgplakater i Designskolens EUvalgavis
Download interviewet med formand Tom Gillesberg

Download hele avisen (interviewet er på siderne 14-15)

EMBED PDF HERE

Tyskland: BüSo på valgseddelen til
EU-valget
20. marts 2014 – I Tyskland har Schiller Instituttets søsterorganisation,
partiet BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität), kvalificeret sig til at deltage
i valget til Europaparlamentet den 25. maj 2014. Landets valgmyndighed meddelte
dette den 14. marts, da man konstaterede, at partiet havde flere end 5100
gyldige støtteunderskrifter til partiets deltagelse fra tyske medborgere. For at
deltage må et parti, som endnu ikke er valgt ind i Forbundsdagen eller en
forbundslands parlament, Landdagen, fremlægge mindst 4000 gyldige
støtteunderskrifter. BüSo’s formand, Helga Zepp-LaRouche, står øverst på listen
med 34 kandidater.

Valgkampagnen vil nu blive ført med følgende hovedpunkter:

– EU’s geopolitik, som styres britisk-amerikanske interesser, øger risikoen for
en atomkrig. EU’s optrapning imod Rusland (som f.eks. i tilfældet med Ukraine)
må standses.
– I stedet for et EU-imperium, med en politik med regimeskift i andre lande, må
Europa være et Fædrelandenes Europa, der samarbejder med hinanden som
selvstændige stater og med andre lande i Eurasien og Afrika for at sikre en

varig fred. Hovedredskabet for denne politik er virkeliggørelsen af Den
eurasiske Landbro og opbygningen af produktiv industri i Sydeuropa, Mellemøsten
og Afrika.
– Det bankerotte transatlantiske finanssystem, og dermed også euroen, må
skrottes. Dets ruinerende spekulationsbobler har allerede kostet alt for mange
menneskeliv. Der skal omgående indføres en bankopdeling efter Glass/Steagallprincippet, i stedet for Trojkaens nedskæringspolitik og statslige
bankredningspakker (bail-out) og bankredninger gennem konfiskering af kundernes
bankindeståender (bail-in).
– Etablering af en statslig mekanisme til skabelse af kreditter, der er
øremærkede til produktive investeringer i forskning, uddannelse og ny
infrastruktur. Lad hvert lands produktive kræfter vokse med et sådant
kreditsystem for at skabe fuld beskæftigelse og velstand.
– Miljøpolitikkens dogmer må afskaffes. Parallelt med kasinoøkonomiens
spekulation driver de nationer til ruin og til randen af krig, og de har desuden
befolkningsreduktion som deres målsætning.
– Samarbejde med især Eurasiens og Afrikas lande for at virkeliggøre
menneskehedens fælles mål (som f.eks. at få ørknerne til at grønnes, overvinde
den globale hungersnød, rumteknologi, forsvar mod asteroider samt fusionskraft).
– Indlede en ny æra med et nyt, menneskeligt paradigme gennem en klassisk
videnskabelig og kulturel renæssance, som sætter hvert menneskes skabende evne
og alle nationers potentiale i centrum.
BüSo, ligesom Schiller Instituttet i Danmark, EAP i Sverige og andre partier i
EU, som vi samarbejder med, arbejder for at afskaffe den gennemkorrumperede
institution EU og erstatte den med et nyt samarbejde, baseret på national
suverænitet og udvikling. Principperne for denne fælles kampagne for EU-valget i
flere lande er formuleret i »De europæiske nationers almene
uafhængighedserklæring«, hvor værdigrundlaget og de historiske forbilleder må
danne bagrund for, hvad vi i dag må gøre.

Læs, og tilslut dig,
»De europæiske nationers almene uafhængighedserklæring« her:
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1350

Læs Schiller Instituttets udførlige 3-punktsprogram for en økonomisk genrejsning
i Danmark her: http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf

Følg med i BüSo-valgkampagnen her: http://bueso.de/

Grækenlands fascistiske
sundhedsminister:
»Cancer er kun en overhængende
helbredsrisiko i terminalfasen«
28. februar 2014

– Grækenlands fascistiske sundhedsminister, Adonis Georgiades,

demonstrerede den totale afstumpethed i Trojkaens (EU-kommissionen, ECB, IMF)
folkemorderiske mål i en artikel den 22. februar i Washington Post, en artikel,
som visse ukrainere burde læse. Cancerpatienten Nikos Solomos, 60, som avisen
har interviewet, og som ikke har nogen sundhedsforsikring og ikke har råd til en
livsreddende operation, efter han blev tvunget til at sælge ud af
landbrugsredskaber og ejendom for at dække en allerede oparbejdet lægeregning på
50.000 euro, er blevet nægtet adgang til en nødfond for at få
operationsomkostningerne dækket. Med den samme logik som sin oligarkispytslikkende fælle Obama samtykkede den græske sundhedsminister Georgiadis over
for the Post i, at der findes en særlig fond for akutte tilfælde til patienter,
der ikke er forsikrede, men, sagde han »sygdomme som cancer anses ikke for
akutte tilfælde, med mindre man er i terminalfasen.«
Artiklen beskriver, hvordan cancerpatienter, der ikke er forsikrede, overlades
til selv at betale for deres livsreddende behandling, efter de har mistet den
sociale sundhedsforsikring som følge af langvarig arbejdsløshed. Den
rapporterer, at sundhedsbudgettet er blevet skåret ned med 25 % siden 2009, alt
imens antallet af ikke-forsikrede personer er steget fra 500.000 i 2008 til
mindst 2,3 mio. (Grækenlands totale befolkningstal er på 11,28 mio., 2012

-

red.). Georgiades’ bemærkninger ses af mange observatører som en bekræftelse på
et synspunkt, som kom til udtryk i en artikel dagen før i The Lancet, nemlig, at

den græske regering og Trojkaen befinder sig i en tilstand af »fornægtelse« mht.
skalaen af de vanskeligheder, som påføres folk af Athens uhørte nedskæringer i
udgifter til sundhedsvæsenet.
Solomos, som fornylig fik at vide, at hans cancer havde spredt sig til leveren,
har akut behov for 12.000 euro til operationen, men »Vi har simpelt hen ikke
pengene«, fortalte han Washington Post.
Den 25. februar sagde Metropolitan Community Clinic, et frivilligt initiativ
inden for sundhedsområdet med base i Athen, som har ydet gratis behandling til
tusinder af ikke-forsikrede mennesker, som ellers er udelukket fra gratis,
statslige sundhedsydelser, at artiklen i Washington Post og andre rapporter
»forstyrrede sindsroen hos regeringen og de store, græske medier, som simpelt
hen har ’begravet’ den virkelige situation i det nationale sundhedsvæsen. Sidste
juli advarede centeret om, at sundhedsministeriets ’inhumane politik’ overlod
’mennesker uden forsikring til hjælpeløst at dø, fordi de ikke har penge til at
betale for behandling og/eller til medicinudgifterne.’«
En indikation i samme retning er rapporterne om, at fordi regeringen ikke har
bestilt tilstrækkelige mængder af influenzavaccinationer til sæsonen 2013/2014,
dør der to til tre mennesker hver dag af sygdommen. Dødstallet er nu oppe på 64.
Alt imens the Post siger, at Grækenland er det mest ekstreme tilfælde, så har
andre lande, som er under tommelen af et bailout-regime (statslige
bankredninger) som Trojkaens, også skåret voldsomt ned på deres
sundhedsomkostninger. I Spaniens tilfælde er gratis sundhedsydelser til illegale
immigranter blevet suspenderet, og pensionister er tvunget til at betale ekstra
for deres receptpligtige medicin. Madrid har skåret ned på hjælpen til psykisk
syge og taget initiativ til at forhøje egenbetalingen for medicin, proteser og
visse akutte ydelser. Irland har skåret ned på de statslige støtteordninger til
de handikappede, og nye nedskæringsrunder i år vil fjerne nogle medikamenter fra
listen over medicin, der dækkes af den offentlige sygesikring.
(Gå med i EU – den europæiske bedemandsforretning(undertaker) – red.)

L æ s v o r e ø v r i g e r a p p o r t e r om de rædselsvækkende forhold i de hårdest ramte
lande, som bliver udplyndret, med befolkningens liv og helbred som indsats, for
at betale for det totalt fordærvede, bankerotte og rovgriske, ’universelle’
kasinobanksystems spekulationstab, som absolut intet yder til staternes og
befolkningernes normale opretholdelse og investeringer i fremtidig infrastruktur

og erhvervsliv, som først og fremmest skal sikre den nuværende generation
arbejde (ungdomsarbejdsløsheden er kolossal), så folk ikke i praksis bliver
’subsistensløse’, de syge kun venter på døden, selvmordsraten stiger uhørt,
familierne ikke har råd til at begrave deres døde, og spædbørns- og
småbørnsdødeligheden stiger voldsomt, bl.a. som følge af – hold fast her –
underernæring, i Europa! Hvilken fremtid tror man, sådanne samfund har? Du kan
finde vore artikler under kategorien Sundhed og Sociale Forhold. Læs, og gys.
[astj]
Og løsningen på disse rædsler kan du finde under vores udstrakte dækning af
kampen i USA og over hele Europa for genindførelse af Glass/Steagall-loven fra
1933 (Franklin D. Roosevelts bankopdelingslov, som trak USA ud af den dybe
depression og (sammen med et kreditsystem til investering i fysisk økonomi, og
dermed jobs til de vitterligt totalt forarmede amerikanere) gjorde det til
verdens rigeste land, da Anden Verdenskrig slog til. Læs det danske Schiller
Instituts trepunktsprogram for en genrejsning af den danske økonomi. Få din
familie og venner til også at læse det. Eller ring til os og få materiale
tilsendt direkte til uddeling i din by: 35 43 00 33 – 35 43 00 17

Tidl. fransk premierminister skriver
om at ’tæmme Europas banker’;
nævner FDR’s Glass-Steagall for
finansiel stabilitet
Michel Rocard, Frankrigs socialistiske premierminister 1988-1991, publicerede i
dag en artikel med titlen »At tæmme Europas banker«, hvor han lovpriste
virkningerne af den originale Glass/Steagall-lov fra 1933 og antyder, at en
sådan lovgivning behøves nu.
Rocard bemærker, at EU-kommissionens plan for en bankreform, som blev udgivet i
sidste måned, er særdeles mangelfuld i forhold til de anbefalinger, som EU’s
Ekspertgruppe på højt niveau kom med i 2012, og som »inkluderede en
uigennemtrængelig mur mellem bankers spekulative handelsafdelinger og deres
handels- og kommercielle bankaktiviteter.«

Rocard fortsætter, »I 1929 udløste en krise blandt spekulative kapitalister
dårligt udtænkte og overdrevne reaktioner, som førte til en dyb og langvarig
depression. Mindre end fire år senere vedtog den amerikanske præsident Franklin
D. Roosevelts nyligt valgte regering Glass/Steagall-loven, som forbød
kommercielle banker at handle med værdipapirer med kundernes bankindeståender.
»Ved at forbyde investeringsbanker at have indskyderkonti, hjalp Glass-Steagall
med at støtte mere end et halvt århundredes finansielle stabilitet efter Anden
Verdenskrig. Dette – sammen med guld-udvekslingsstandarden, som sikrede, at
kredit ikke overskred økonomiens produktive kapacitet – bidrog til at opretholde
global økonomisk vækst.
»Alt forandrede sig i 1971, da den amerikanske præsident Richard Nixon …
ophævede dollarens direkte konvertibilitet til guld. Den heraf følgende
vekselkurs, rente og råvareprisernes ustabilitet eksisterer den dag i dag …
»Eurozonens medlemslande burde aldrig mere blive udsat for sådanne omkostninger«
som de har været i kølvandet af 2008-krisen.
Rocards artikel var udlagt på project-syndicate.org siden.

Græsk Tragedie: Lægejournaler viser,
nedskæringspolitik er massemord
22. februar 2014 – En ny undersøgelse, der blev publiceret i det britiske
magasin The Lancet, har fundet nye beviser på, at de betingelser, der er blevet
påtvunget Grækenland, har en morderisk effekt på landets befolkning, med
dramatiske, negative virkninger på borgernes helbred, inklusive stigende
forekomster af HIV, tuberkulose, depression og spædbørnsdødelighed.
Se: »Greece’s Health Crisis: From Austerity to Denialism«,
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673613622916.pdf?id=b
aabvVl8RvwUYgZFo3Aru
Nedskæringerne inden for sundhedsområdet og en dramatisk stigning i
arbejdsløsheden har også efterladt tusinder af mennesker uden
sundhedsforsikring. Da der er blevet skåret ned på programmerne til forebyggelse
af AIDS, er forekomsten af HIV og tuberkulose hos narkomaner steget drastisk.

Selvmord og psykiske helbredsproblemer har en tendens til at blive
underrapporteret, så »dette er sandsynligvis kun toppen af isbjerget«, sagde
Alexander Kentikelenis fra Cambridge University, undersøgelsens hovedforfatter.
Undersøgelsens resultater blev hovedsageligt baseret på befolkningsundersøgelser
og statistikker fra regeringen og andre kilder, inklusive EU-kommissionen.
Kentikelenis sagde, at det ville tage år at måle langtidskonsekvenserne for de
mennesker, der står tilbage uden regulær adgang til sundhedsydelser, især dem
med kroniske tilstande som hjertelidelser. De har observeret en stigning i
dødfødte børn på 21 % iflg. tal fra Den Græske Nationale Skole for
Befolkningssundhed. Der har været en stigning i børnedødelighed på 43 %, af
hvilken en stor del kan tilskrives fejlernæring og mangel på prænatale
sundhedstjenester pga. nedskæringer på sundhedsområdet.
»Nogle gravide kvinder har ikke længere adgang til sundhedsydelser, og derfor
kan komplikationerne senere i deres graviditet blive mere udtalte«, sagde han.
Forskerne fandt også, at børnedødeligheden, som tidligere havde været faldende,
foretog et spring opad på mere end 40 % mellem 2008 og 2010. Han sagde, at det
sandsynligvis havde forbindelse med, at børnene ikke fik nok at spise og fik
færre kontrolbesøg hos lægen, da familier, der er afskåret fra statslige
sundhedsydelser, ikke har råd til privat behandling.
Den velgørende lægeorganisation Doctors of the World bekræftede, at den græske
finanskrise har haft en ødelæggende indvirkning på sundhedstilstanden. Som svar
herpå har gruppen fordoblet antallet af de programmer, de kører, siden krisens
start. »Vi ser folk i tilstande, som jeg aldrig har set i mit liv«, sagde
vicedirektøren for Doctors of the World, Nathalie Simmonot, idet hun refererede
til patienter, som er dukket op på klinikkerne med manglende kødlunser på
kroppen.
Selve Lancet-rapporten peger på, at finansieringen af sundhedsområdet er blevet
så kraftigt beskåret, at Grækenland nu bruger mindre på sundhedsområdet, end
alle medlemmerne af EU før 2004, (dvs. Frankrig, Tyskland osv.). For eksempel
blev budgettet for offentlige hospitaler skåret ned med 26 % mellem 2009 og
2011; i de seneste to år er det blevet skåret endnu mere ned. Budgettet til
medicin blev voldsomt beskåret fra 4,7 milliarder euro i 2010 til 2,88
milliarder euro i 2012, og i 2014 beskåret ned til 2 mia. euro.
Sundhedsomkostningerne til psykiske lidelser er blevet brutalt skåret ned.
Finansieringen til psykiske lidelser blev beskåret med 20 % mellem 2010 og 2011,
og med yderligere 55 % mellem 2011 og 2012, til trods for et stigende antal
tilfælde af psykiske lidelser af alle slags. Tilfælde af depression er steget

med 250 %; selvmord steg med 45 % mellem 2007 og 2011.
Nedskæring af sprøjtning mod myg har ført til en genopblussen af malaria, som
blev udryddet for 40 år siden. Og i rapporten er ikke inkluderet det forøgede
dødstal for influenzasæsonen 2013-14, som har kostet flere end 50 menneskeliv,
inklusive 19 alene i denne uge.

Afgørende tysk rolle i genoplivelsen
af relationer mellem EU og Rusland
I en vurdering af møder den 13.-14. februar, som den tyske udenrigsminister
Frank-Walter Steinmeyer havde i Moskva med Ruslands udenrigsminister Sergei
Lavrov og præsident Vladimir Putin, sagde Alexander Rahr (Tysk Udenrigspolitisk
Selskab, Tysk-Russisk Forum) i et interview med Voice of Russia fredag aften, at
disse møder har potentialet til at genoplive konstruktive relationer mellem
Europa og Rusland og dermed få en »historisk« dimension. »De tysk-russiske
relationer er meget bedre end relationerne mellem EU og Rusland generelt.
Tyskland har altid haft et specifikt syn på Rusland og har altid været
interesseret i at opbygge pragmatiske, virkelige politiske relationer med
Rusland, ulig andre dele af EU, som nu har for mange konflikter med Rusland.«
Steinmeyer, sagde Rahr, var hovedarkitekten bag daværende kansler Schröders
russiske politik for ti år siden, han opfandt idéen om partnerskab for
modernisering mellem Rusland og Tyskland, og han er nu rejst til Moskva »med en
meget interessant pakke … med nye idéer om, hvordan dette partnerskab for
modernisering skal forstærkes. Og et hovedelement i dette partnerskab er
samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder mellem tyske og russiske
selskaber. Jeg mener, at dette er den måde, hvorpå de tyske og russiske
økonomier kunne samarbejde yderligere, ud over de store projekter, som allerede
er ved at blive en del af samarbejdet mellem større selskaber i begge lande. Nu
kommer de mellemstore virksomheder i spil, og jeg tror, det vil tjene et
partnerskab for modernisering på begge sider og også et bedre samarbejde mellem
de to lande på det politiske plan.«
Indrømmet, der er stadig mange forhindringer, sagde Rahr, »Men jeg tror, at
tyske og russiske diplomater altid har arbejdet godt, når de diskuterede dem og
udglattede hjørnerne i overgangen til en form for løsning. Jeg er forsigtigt
optimistisk mht., at tysk diplomati kunne blive et redskab til at finde en vej

ud af den ukrainske krise.
Tyskland er måske ikke det eneste, men er et af de meget stærke lande i Vesten,
der netop offentligt har sagt, at vi ikke kan løse ukrainske problemer uden
eller imod russiske interesser.«
»Og nu må Tyskland overbevise andre europæiske lande om, at vi behøver en form
for trekantsdialog eller trilaterale samtaler, muligvis forhandlinger, ikke
specielt om Ukraine, men om hele Partnerskabet mod Øst inklusive Rusland. Og det
kunne blive begyndelsen til et virkeligt gennemførligt og funktionelt
Partnerskab mod Øst, snarere end dette partnerskab, som vi har set før i de
seneste fem år, som mere var udarbejdet til at distancere Rusland fra Europa,
til at isolere Rusland. Det var mere rettet mod Ukraine og Moldova end mod
samarbejde med Rusland. Det må ændres.«

KAMPAGNEAVIS:
GLASS-STEAGALL, IKKE EU-FASCISME!
Vi skal have ændret den økonomiske politik, inden vi får en global gentagelse af
den fascisme, Europa gennemlevede i 30’erne. Vi må stoppe EU-dikterede
nedskæringer, bankunion, bankhjælpepakker i form af bail-out og bail-in og i
stedet iværksætte en Glass/Steagall-bankopdeling og et opbygningsprogram for
realøkonomien.
Vi skal have en moderne version af den anti-fascistiske politik, som præsident
Roosevelt gennemførte i USA, og som formåede at bringe USA ud af depressionen –
uden at den amerikanske befolkning måtte ofre deres frihed eller liv.
Schiller Instituttet fremlægger denne moderne version af Roosevelts program i
denne kampagneavis som det program, som Schiller Instituttets Venner går til
valg på i København og Århus.

Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
De europæiske nationers Almene
Uafhængighedserklæring
Den følgende erklæring er skrevet for at udgøre det idémæssige grundlag for
mobilisering af alle de kræfter, som i denne, for civilisationen så store
krise, ønsker at genskabe Europas fremtid som et samfund, der er bygget på
principper blandt suveræne republikker og på samarbejde med menneskehedens
fælles interesser som mål.
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Grøn fascisme: Opkøb af landbrugsjord
i Østtyskland og Østeuropa er i gang,
ansporet af EU’s finansielle støtte
til biobrændstof
LaRouchePAC, 29. december 2013 – Grupper, der investerer varme penge, opkøber i
tiltagende grad agerjord i Østtyskland, hvilket er et mønster, man også møder i
andre dele af Østeuropa. Denne udvikling anspores af den betydelige fordel, der
kan opnås gennem EU’s generøse medfinansiering af udvidelse af landbrugsjord til
brug for biobrændstof.
Selv om mange af disse grupper ikke er en traditionel del af landbruget,
foretrækkes de som nye investorer pga. deres finansielle kapacitet, der med
lethed overgår de lokale familielandmænds og selv landbrugskooperativers; og
jordopkøbene driver jordpriserne i vejret.
På fem år er jordpriserne i nogle områder tredoblet til 25.000 euro pr. hektar.
For de landmænd og kooperativer, som dyrker en væsentlig del af deres
jordarealer på lejebasis, indebærer den stigende leje deres ruin – og gør endnu
mere jord attraktiv for investeringsgrupper.
Situationen er nu blevet tilstrækkelig dramatisk til faktisk at blive taget

under behandling i Tysklands nye Store Koalitionsregering: Spørgsmålet er, om
bekymringen kun findes på papiret, eller om man rent faktisk vil foretage sig
noget?
Denne nye bølge af opkøb af jord kommer oven i en anden, der fandt sted allerede
for 20 år siden: Efter Tysklands genforening tog EU-kommissionen omkring 20 % af
jorden, inklusive meget landbrugsjord, ud af drift i det østlige Tyskland som
følge af EU’s idiotiske naturbevaringsprogram Flora Fauna Habitat (FFH). Det
slog også enhver plan ihjel på den tyske side af området omkring floden Oder om
at udvikle floden til en vandtransportvej med stor kapacitet, som ville forbinde
Centraleuropa til Det baltiske Hav – et projekt, der går helt tilbage til længe
før Første Verdenskrig, men aldrig er blevet realiseret siden da. Planerne, der
stadig eksisterer på den polske side (Odra 2000, Odra 2004), mangler således en
partner på den tyske side i dag.

Foto: Høst i Kielce, Polen

Helga Zepp-LaRouche:
Forbundsdagsvalg i Tyskland:
Fremtiden bliver ganske anderledes;
osteklokken over Tyskland sprænges!
21. september – Forbundsdagsvalgkampen i Tyskland 2013 vil engang gå over i
historien som det mest ekstreme eksempel på, hvordan et etablissement, der af
historien principielt allerede er sat ud af spillet, skruppelløst har forsøgt at
holde enhver virkelighed ude af debatten for ikke at sætte sin egen forbliven
ved magten på spil. For det måtte være bange for, at den politiske stilling
ville blive forskudt, hvis vælgerne havde begrebet, hvad det virkelig drejede
sig om. Ironisk nok gjorde det derfor heller ingen grundlæggende forskel,
hvilken koalition, der kom til at stå ved roret, fordi ingen koalition rent
intellektuelt var i stand til at sprænge grænserne for det postdemokratiske
akvarium, som Tyskland var forfaldet til.

Da der ikke er nogen tvivl om, at alle de ledende repræsentanter for disse
partier udmærket vidste, at de af EU og finanseliten anviste drakoniske
forholdsregler ville skære befolkningens levestandard ned og sågar forkorte dens
liv, drejer det sig om et bevidst bedrag, om svig over for vælgerne. For efter
valget vil det, i forbindelse med finansårets afslutning, meget hurtigt stå
klart, at ikke kun Grækenland behøver en ny redningspakke. Det eskalerende,
økonomiske sammenbrud af alle de sydeuropæiske lande vil bringe det mislykkede
euroeksperiment frem for dagens lys. Alt tyder på, at der meget snart forestår
en disintegration af hele det transatlantiske finanssystem, fordi det ikke er en
enkelt bank, men derimod hele systemet med »Too-big-to-fail«-bankerne, der
angiveligt er for store til, at man kan lade dem gå bankerot, som truer med at
gå ned.
For netop dette tilfælde kører Federal Reserves, ECB’s (Den europæiske
Centralbank), Bank of Englands, EU-kommissionens, FSB’s (Federal Stability
Board), BIS’ (Den internationale Betalingsbank) og finansministeriernes
forberedelser på højeste gear for at sætte den såkaldte »Bail-in«, også kaldet
Cypern-modellen, i værk. Gennem denne skal, nøjagtig, som det er sket i Cypern
siden marts måned i år, bankernes kontoindehavere – i Detroit ramte det de
kommunale pensionsfonde – betale, og en stor del af deres anbringelser skal,
efter et kreditorhierarki, der begunstiger bankerne og derivatspekulation,
eksproprieres. Hvis disse planer kommer til udførelse, vil det resultere i en
kold ekspropriering af befolkningen, der radikalt vil reducere realøkonomien og
befolkningens levestandard.
Den himmelråbende skandale består i, at planerne for den tiltænkte
ekspropriering af borgerne først og fremmest blev holdt ude af valgkampen af de
partier, der hidtil har været repræsenteret i Forbundsdagen. Protagonisterne har
– som f.eks. den tidligere chefnationaløkonom for Deutsche Bank Thomas Mayer og
den hessiske finansminister Thomas Schäfer gjorde det ved et arrangement i
Konrad Adenauer-stiftelsen i Wiesbaden – udelukkende på »interne« møder istemt
inderkredsen, at Cypern-metoden er »uden alternativ«. Kun, når aktivister fra
BüSo1 bragte emnet op på andre partiers valgarrangementer, blev det kommende
krak og hensigten om at vælte spekulationsgælden over på borgernes formuer
præsenteret for det vantro publikum. Fuldstændig kynisk – og et bevis på, at den
planlagte ekspropriering på forhånd var aftalt spil – var derimod den vittige
bemærkning i et Heute-show om, at en kommende, stor koalition efter valget ville
sende vore konti på en »Cypern-ferie«. Federal Reserves chef, »Helikopter-Ben«
Bernanke, vovede da heller ikke på Federal Reserves seneste »FOMC«2-møde at
fjerne sig fra politikken med den vidunderlige (hyperinflationsskabende)
pengetrykning, vel vidende, at sammenbruddet, uden en permanent tilførsel af
praktisk talt ubegrænset likviditet, øjeblikkeligt ville være blevet udløst. De,

der forfægter globaliseringens højrisikospekulation, har allerede længe opført
sig som junkies, der ikke kan klare sig uden det næste skud.
Men endnu et korthus vil styrte sammen i Tyskland: den model for energiskift,
som hele verden griner ad, hvor nedlæggelse af atomkraft blev besluttet over
hals og hoved, uden at man blot tilnærmelsesvis havde udarbejdet et praktisk
gennemførligt koncept for et økonomisk alternativ. På vegne af
forbundsregeringen kræver institutter og eksperter nu en såkaldt præmiemodel,
med Loven om fornybare energiformer (EEG, Erneubare-Energien-Gesetzes) som
forbillede, en slags ophugningspræmie for opvarmningsmodernisering, der truer
med at blive endnu dyrere end fremstødet for øko-strøm. Heinrich Böllstiftelsen, der står De Grønne nær, ved også allerede, hvem der skal betale for
det: Et fordelingssystem skal vælte udgifterne over på alle kunderne. De
mellemstore foretagender, som har mulighed for det, forsøger at flytte deres
virksomheder til udlandet, og mange andre trues af snarlig insolvens.
Tyskland står i flere henseender foran GAU (»grösste anzunehemende Unfall«, det
værst tænkelige uheld). Fru Merkels succes, gennem sin »asymmetriske
demobilisering« af befolkningen, hvor hun har haft held til at holde enhver
virkelighed ude af valgkampen til fordel for de skindebatter, som PR-eksperterne
har udvalgt, truer med at hævne sig, når den del af befolkningen, som det endnu
går godt for, meget snart styrter ned på sammenbruddets hårde gulv fra
eventyrtimen i luftkastellet, som er blevet understøttet af medierne. En anden,
voksende andel af mennesker i vort land har imidlertid længe vidst, at de
bogstavelig talt bliver forrådt og solgt – fra Hartz-43 og Én-euro-jobs4 til
nedskæring af pensioner og planlagt konfiskering. Men krisen i Tyskland har en
endnu mere dybtgående dimension.
Skandalen med NSA (National Security Agency) har endnu engang råbt det
smerteligt ind i bevidstheden: Vi er ikke en suveræn nation, og – hvilket hænger
nøje sammen hermed – en stadig større del af befolkningen svæver i et virtuelt,
historieløst vakuum, tilsyneladende uden noget som helst forhold til de
kulturelle rødder, som yngre mennesker ofte ikke engang kender navnene på.
Forandringen af adfærden, gennem »Kongressen for Kulturel Frihed«, en gigantisk
CIA-operation efter Anden Verdenskrig med det formål at forandre den tyske
bevidstheds aksiomatiske fundament ved hjælp af socialteknik, har præsteret et
godt stykke arbejde: Kun relativt få identificerer sig i dag med den bedste
epoke i tysk historie, den tyske klassicisme, eller med den virkelig enormt
lange liste af banebrydende videnskabsmænd og opfindere, som tilsammen virkelig
ville placere Tyskland på en af førstepladserne blandt denne planets nationer.
Fraværet af en kollektiv følelse af national identitet, forstærket gennem en

stadig dybere mistillid til politik, hvis repræsentanter bliver opfattet som
finansoligarkiets udøvende embedsmænd, har produceret en farlig tilstand af
politisk afmagt, som igen befordrer flugten ind i en åndsforladt
forbrugsmentalitet og et indbildt fornøjelsessamfund. Med andre ord, så er det
tyske samfunds identitet ekstremt skør, og i det øjeblik, hvor jorden
forsvinder, og hverken de tekniske legetøjs sniksnak eller illusionen om
ekstraferie hjælper med til at overkalke en indre tomhed, truer en implosion med
uoverskuelige konsekvenser.
Der findes dog håb. Præsidents Obamas og hele den amerikanske og britiske
krigsfraktions stjerne er i færd med at synke, der bliver flere og flere røster,
der, ligesom den tidligere CIA-analytiker Philip Giraldi, kræver en rigsretssag
imod Obama, fordi efterretningstjenesten efter hans ordre arbejdede sammen med
USA’s erklærede fjender, nemlig de af Saudi-Arabien finansierede al-Qaedagrupperinger. Sandheden om terrorismens virkelige sponsorer, og først og
fremmest Saudi-Arabiens efterretningschef og tidligere ambassadør i Washington,
Prins Bandar bin Sultans uheldsvangre rolle, trænger ind i selv Wall Street
Journals spalter, og så meget desto mere forstærkes Kongressens vilje til at
komme til rette med de forræderiske elementer i egne rækker. Virkeligheden vil
slå igennem, også selv om de tyske medier opfører sig, som DDR’s Schwarze Kanal
i sin tid gjorde.
Der er også håb af den grund, at BüSos idéer slår igennem, også selvom
valgresultatet snarere genspejler det postdemokratiske akvariums dynamik end den
strategiske virkelighed. For den kinesiske præsident Xi Jingping har på den
seneste konference for Shanghai-organisationen for Samarbejde (SCO) sat
opbygningen af Den nye Silkevej mellem Kina, Centralasien og mange nabostater på
dagsordenen, og dermed det program, som BüSo efter Sovjetunionens opløsning har
udviklet i form af Den eurasiske Landbro. For Tyskland bliver samarbejdet med
nationerne omkring Stillehavet løsningen, når det transatlantiske finanssystems
og euroens sammenbrud, såvel som det mislykkede energiskift, har gjort det
klart, at det postindustrielle, grønne, monetaristiske paradigme var en tragisk
vildfarelse.
Der er gode chancer for, at USA atter indfører Glass/Steagallbankopdelingssystemet – til fordel for dette taler bl.a., at de seks store Wall
Street-banker stille og roligt allerede satser på det og flytter deres mest
risikobetonede derivatforretninger til offshore-markeder. Når dernæst et USA,
der er vendt tilbage til sine republikanske traditioner, Rusland, Kina, Japan,
Sydkorea, Indien og andre nationer sætter et forceret program for udviklingen af
kernefusion i gang og virkeliggør den næste, højere, økonomiske platform, så har
det suveræne Tyskland, som har befriet sig fra EU-diktaturets krampegreb,

fornuftige partnere til udviklingen af vor planet, som ikke er noget akvarium,
men en del af vort solsystem og vor galakse. (For øvrigt har Voyager 1 netop
forladt vort solsystem og er gået ind i det interstellare rum.)
Tyskland kan atter finde sin identitet! Vi kan igen blive digternes, tænkernes
og opfindernes folk!

Det er på tide, Tyskland stopper sin
maltusianske biobrændstofpolitik, så
mennesker kan få mad
Af Georg Neudecker

Artiklens forfatter er aktivist i Schiller Instituttets landbrugskommission i
Tyskland
EIR, den 12. april, 2013
To år efter, at Super E10 benzin (der indeholder 10 % etanol) blev introduceret
i Tyskland, udgør det stadig kun ca. 18 % procent af brændstof til biler.
Andelen stiger stadig, men er langt fra de 80 %, som den tyske regering
forventede. Flertallet af bilejere undgår fortsat Bio Super (15 % etanol). Det
ser ud til, at råolie- og biobrændstofindustrierne ikke har været i stand til at
levere tilstrækkeligt overbevisende dokumentation for, at biobrændstof er en
fordel for miljøet, fordi dets oprindelse og forarbejdning ikke kan
dokumenteres. Der hersker skepsis: nogle er bange for skader på deres biler,
fordi det er usikkert, om denne biosuppe angriber brændstofsystemet og ødelægger
motoren; andre tager det etiske dilemma om »mad eller brændstof« op. Ingen
normal person ønsker, at folk skal sulte et sted i verden, bare fordi man fylder
tanken med biobrændstof. Stigende, globale fødevarepriser, såvel som en kolossal
og stadig større nedgang i den totale mængde af producerede fødevarer, samt en
faldende evne til at producere fødevarer, er alle årsag til, at der er
hungersnød. Dette vil slutteligt berøre alle.

Fremstillingen af biobrændstof er ikke en ny opfindelse fra de seneste 30 år.
Omkring år 1900, da automobilmotoren stadig befandt sig i sin barndom,
fremstillede man allerede brændstof, der indeholdt alkohol, til motorkøretøjer.
Infrastrukturen var dengang meget ringe, med oliefelter, der slet ikke var
udnyttede i moderne forstand. De beskedne, raffinerede råolieprodukter, som
fandtes, såsom petroleum, blev hovedsagelig brugt til lamper. Tænk blot på
Bertha Benz, hustru til opfinderen af den første automobil: Da hun kørte sin
første tur fra Mannheim til Pforzheim, kunne hun kun købe brændstof på
apotekerne. Fremtiden var endnu ikke blevet afgjort, og folk eksperimenterede i
alle retninger. Undertiden var der flere elektriske biler og lastbiler, end der
var motorkøretøjer med en indvendig forbrændingsmotor. Først, da startmotoren
blev opfundet som motor i 1920’erne, var omstændighederne favorable for
yderligere udvikling af motorer, der kørte på fossilt brændstof.
Fremstilling af biobrændstof begyndte i Brasilien i 1925, i Recife i staten
Pernambuco. I 1931 fremstillede man 5,4 mio. liter, hvoraf det meste solgtes i
det nordøstlige Brasilien. Under Den store Depression i 1930’erne brød
Brasiliens sukkermarked sammen. For at beskytte investeringer i
sukkerfremstillingen, øgede man fremstillingen af alkohol til 50 mio. liter, og
en undtagelseslov krævede, at importører af brændstof blandede 5 % alkohol i
deres produkt. Denne lov eksisterede frem til 1950’erne. Der kræves omkring 15
metertons[2]sukkerrør til at fremstille 1000 liter brændsel, og når
sukkerrørsaften er presset ud, bliver der ca. tre metertons tør, kødfuld
restmateriale, der kaldes bagasse, tilbage, som kan bruges til opvarmning.
Varmen fra det brændende bagasse er imidlertid ikke nok til at destillere
etanolen fra den gærede sukkerrørssaft; der skal bruges mere brændsel.
Den sociale virkning af denne monokultur i Brasilien diskuteres i Jean Zieglers
bog fra 2011, Destruction massive. Géopolitique de la faim. [Massiv ødelæggelse.
Sultens geopolitik.] Han fortæller historien om Josué da Castro, forfatter til
Geografica da fome (Sultens geografi). Da castro, en verdensberømt forkæmper for
retten til mad, havde studeret virkningerne af underernæring og fejlernæring hos
børn. Da den økonomiske situation atter normaliseredes, gav alkoholprogrammet
ikke længere mening.

[1] Det totale forbrug af biobrændstof i EU i 2012, som en andel af volumen af
brændstof til transport, er 4,5-5 %.

EU udgav i 2007 et »Direktiv for

biobrændstof«, der krævede, at biobrændstof skulle udgøre 10 % af brændstof til
transport i 2020; men i september 2012 blev målet ændret til at inkludere et
loft på 5 % fra fødevarekilder; de andre 5 % skulle komme fra andre kilder end

fødevarer, som halm.
[2] Meterton = 1000 kg

