Leder, 16. november 2015: Paris
ændrer alt
– NATO må gå sammen med Rusland for
at knuse ISIS
USA og Europa har fået et alarmsignal til at vågne op gennem det barbariske
terroristangreb i Paris. Mange ledende personer kræver nu, at Obamas vanvittige
politik for regimeskift i Syrien – som, ligesom tidligere i Irak og Libyen, er i
færd med at udløse kaos i hele verden – omgående må afsluttes, så verden kan gå
sammen imod ISIS-svøben.
Lørdag sagde præsident Putin:
»Det er klart, at, for effektivt at bekæmpe dette onde, har vi brug for en reel,
fælles indsats fra hele det internationale samfund.«
Tidligere NATO-øverstbefalende admiral James Stavridis sagde til Foreign Policy,
at Frankrig kunne forvente, at NATO anråbte artikel 5, der bemyndiger en NATOrespons på angrebet, med det »fundamentale formål« fra NATO-missionens side at
»besejre Islamisk Stat i Syrien og ødelægge den infrastruktur, den dér har
skabt«. Hvad der er vigtigere, så tilføjede admiralen: »Rusland bør inviteres
til at deltage sammen med NATO og andre koalitionsmedlemmer imod Islamisk Stat.«
I Wien lørdag anførte den amerikanske udenrigsminister John Kerry og den
russiske udenrigsminister Sergei Lavrov en bred koalition af nationer med et
krav om en våbenhvile i Syrien, med en tidsramme på 18 måneder til almene valg.
Præsident Assad er ikke ekskluderet fra denne proces.
Søndag talte præsidenterne Obama og Putin på sidelinjen af G20-topmødet i
Tyrkiet, hvor en regeringsperson fra Det Hvide Hus til Reuters sagde, at
»Præsident Obama og præsident Putin enedes om behovet for en syrisk ledet og
syrisk ejet politisk overgang, forud for hvilken ville være FN-formidlede
forhandlinger mellem den syriske opposition og det syriske regime, så vel som en
våbenhvile.«
Helga Zepp-LaRouche sagde søndag fra Tyskland, at amerikanerne må forstå, at
»intet vil være det samme i Europa efter dette«. Det overlagte angreb mod
hverdagslivet – koncerter, sportsbegivenheder, restauranter – viser, at alle er

sårbare, ikke blot i Frankrig, men i hele Europa. Hun rapporterede, at
højtplacerede europæiske kilder ved, at amerikanske og britiske
efterretningskræfter åbenlyst har støttet terroristerne, både gennem saudierne
og direkte, som tidligere chef for den amerikanske Forsvarsintelligenstjeneste
(DIA), general Michael Flynn, allerede har afsløret.
Hun påpegede den kendsgerning, at i januar, den dag, da angrebet mod Charlie
Hebdo fandt sted i Paris, sagde den tidligere amerikanske senator Bob Graham ved
en pressekonference, at, hvis de hemmeligstemplede 28 sider af Kongressens
undersøgelsesrapport om angrebet mod USA den 11. september var blevet frigivet,
ville angrebet i Paris ikke have fundet sted. Vi må nu, sagde fr. LaRouche,
atter fokusere på vores indsats for at få dette ødelæggende bevis frigivet, der
viser, at Obama er i en åben alliance med terroristerne med det formål at opnå
sin kriminelle politik med regimeskifte.
Lyndon LaRouches ven, den amerikanske, tidl. senator Mike Gravel, har udstedt et
følgebrev til et juridisk dokument, der viser, at hans sejr i Højesteret i 1971
– da retten dømte, at hans offentliggørelse af de hemmeligstemplede Pentagonpapirer i Kongressens arbejdsprocedure, var legal under Forfatningen – også
gjaldt for de 28 sider, og at ethvert medlem af Kongressen kunne indlæse dem i
Kongressens journal. Lyndon LaRouche har pålagt en fuld mobilisering af sin
organisation over de næste par dage for at frigive dette dokument til alle
kongresmedlemmer, pressen og alle borgere.
LaRouche understregede, at Obama nu er den mest hadede person i verden, og at
der ikke er, og ikke vil være, nogen tillid til USA, så længe han forbliver i
præsidentembedet.

Supplerende dokumentation:
Amerikansk admiral: Aktiver NATO imod ISIS og inviter Rusland
til at være med
15. november 2015 – Det er nu et åbent spørgsmål, hvorvidt Frankrig vil anmode
om aktiveringen af NATO, under bestemmelserne om kollektivt forsvar i NATO’s
artikel 5, i kølvandet på terrorangrebene i Paris den 13. november. Pensionerede
admiral James Stavridis, en tidligere NATO-øverstbefalende og et nuværende
seniorstabsmedlem af Fletcherskolen for Jura og Diplomati ved Tufts Universitet,
skriver i en artikel 14. nov. på avisen Foreign Journals webside, at Frankrig
bør anråbe artikel 5, og at NATO nu må gå ind i kampen mod ISIS.

»Paris ville være i sin gode ret til at forvente, at NATO spiller en
betydningsfuld rolle i at organisere en afgørende, militær respons på
angrebene«, skriver admiral Staviridis. »Det fundamentale formål med NATO’s
mission bør være at besejre Islamisk Stat i Syrien og ødelægge den
infrastruktur, som de dér har skabt.« Dernæst forklarer Stavridis de skridt, som
NATO bør tage, inklusive at gå til FN’s Sikkerhedsråd.
Stavridis går imidlertid et skridt videre og kræver, at man inviterer Rusland
til at deltage i denne NATO-mission. »NATO bør lægge vægt på, at det opbygger en
»åben koalition«, en koalition, der ikke kun kan omfatte de traditionelle
allieredes styrker, men også styrker fra NATO’s traditionelle modstander,
Rusland«, skriver Stavridis. »Rusland bør inviteres til at deltage sammen med
NATO og andre koalitionsmedlemmer imod Islamisk Stat.«

Rædsel har slået Paris: »At overvinde
frygten«
af Jacques Cheminade, leder af
Solidarité et Progrès
(LaRouche-bevægelsen i Frankrig)
Paris, 14. november 2015 – Rædsel har slået Paris. Massakrer er blevet begået i
blinde for at sætte vores land i en tilstand af chok. Med det samme barbari og
de samme metoder som i Mellemøsten, Libanon, Irak og Israel, eller i Syrien.
Seks samtidige angreb i hjertet af vores hovedstad og ved Stade de Francesportsstadion, med det formål at mangfoldiggøre ofrene, bunkerne af lig i
gaderne, restauranter, der er forvandlet til lighuse, udrykningskøretøjer for
hylende sirener: en strategi af frygt, omhyggeligt planlagt, for at levere det
budskab, at det værste kan ske overalt og for alle mennesker.
Vores reaktion må modsvare udfordringen. Vi må kun frygte selve frygten, for
frygten inspirerer til vanvittige reaktioner, der kommer oven i det første
vanvid. At beherske den kan ikke lade sig gøre i passivitet eller fornægtelse,
men ved at se tingene i øjnene, i sandhedens navn. Kun kampen for sandheden gør
det muligt at undfly angstens kvælertag.

Erklæringen af undtagelsestilstand og lukningen af grænserne, som Republikkens
præsident har annonceret, så vel som også deployeringen af politi- og
militærstyrker, er de umiddelbart nødvendige forholdsregler, for vi er i krig.
At forblive forenet og gøre fælles front i de værdiers navn, der er indskrevet i
Republikkens Forfatning, er umiddelbart uundværligt.
Man må imidlertid gå til de første årsager, uden hvilket rædslen vil gentage sig
og endda optrappes. Hvilket vil sige skabe en verden, i hvilken de nationale og
internationale omgivelser ikke længere skaber kriminalitet, som de gør i dag.
For man kan ikke undfly det onde ved simpelt hen at undertrykke det, men ved at
virkeliggøre vilkår, under hvilke det gode overlader det onde mindre og mindre
plads.
Det er NATO’s krige, de økonomiske uretfærdigheder og ødelæggelsen af værdige
livsvilkår, der har skabt betingelserne for terrorisme. Det samme gælder for den
kyniske og forbryderiske politik med del og hersk i traditionen efter Det
britiske Imperium, og imod hvilket intet i realiteten har modsat sig i vores
transatlantiske univers.
At sætte en stopper for rædslen indebærer således en absolut politisk
kursændring. Med lanceringen af gensidig udvikling, »win-win«, der sikrer, at
vores børn og børnebørn lever bedre end vi selv, er denne lancering, der er
annonceret af de kinesiske og indiske ledere, den eneste, virkelige kilde til
fred. Samtidig med, at vi i Mellemøsten bekæmper alle terroristgrupper, Islamisk
Stat såvel som al-Nusra-Front og Erobringshæren.
Denne lørdag, den 14. november, i Wien, bør Frankrig spille en aktiv rolle i
forhandlingerne, der tilsigter at lancere en fredsproces i Syrien, idet vi
koordinerer vores indsats med det russiske diplomati, og ikke spiller i hænderne
på dem, der tager friheden som gidsel.
I Mellemøsten må Islamisk Stat slås i hjertet af sine økonomiske ressourcer, med
bombardementer af deres olieledninger og ved at slå de banker, der hvidvasker
deres ressourcer, hvilket hidtil ikke er sket.
Der må sættes en stopper for medskyldigheden i terrorismen hos Qatar, SaudiArabien og Emiraterne, uden at vise dette klientel nogen forekommenhed. Og
sluttelig må man samtidig genskabe økonomiske udviklingsbetingelser i alle
regionens lande, for at migranterne dér kan genfinde værdige livsbetingelser,
hvilket Kina tilbyder os ved at udstrække sit koncept med Den nye Silkevej. I
mellemtiden må man, i alle regionens flygtningelejre, og i samarbejde med de
internationale, humanitære organisationer, skabe disse værdige vilkår ved at

sikre tilstrækkelige fødevarer, lægebehandling, anstændige, midlertidige
beboelser og uddannelse til børnene.
Dette koncept er ikke russisk, kinesisk, amerikansk eller fransk, det er det
koncept, der retfærdiggør nationalstatens eksistens: at tjene menneskehedens
sag. Frankrig bør indtage en prominent plads i dette afgørende engagement, og
ikke underkaste sig barbarer i djellaba, kameez eller jakkesæt.

Jacques Cheminade, leder af Solidarité et Progrès.

Ovenstående leder af Jacques Cheminade er oversat fra fransk.
Vore fransktalende læsere kan følge med i situationen i
Frankrig på Solidarité & Progrès’ hjemmeside:
http://www.solidariteetprogres.org/

COP21-‘Bulldozer’ kan ikke lukke
munden på Frankrigs klima-skeptiske
vejrmand.
2. nov. 2015 – En hektisk fransk præsident François Hollande har optrappet sin
internationale lobbyvirksomhed, der tilsigter at sikre en bindende international
klimaaftale på den internationale COP21-konference, der åbner i Paris ved
udgangen af denne måned. I dag bearbejdede han Xi Jinping i Beijing, d. 10.
november er det de afrikanske statsoverhoveder i Malta, d. 15. november er det
G20-topmødet i Tyrkiet, så ø-Nationernes statsoverhoveder; og endelig, d. 27.
nov. slutter han sig til den engelske Dronning, hendes gemal Prins Philip og
deres skøre kugle af en søn Prins Charles, i en paradeopstilling af Mødet af Det
britiske Statssamfunds Statsoverhoveder (CHOGM-2015) i Malta, til støtte for
klimaforandringssvindlen til reduktion af verdens befolkning med seks milliarder
mennesker eller mere.
Men som han satte ud på sin udenlandske lobbyvirksomhed, blev hans regerings
fyring af den mest populære TV-meteorolog i Frankrig, fordi denne stejlede imod
COP21’s klimaforandringsløgne, til en celeber sag derhjemme. Philippe Verdier

blev midt i måneden suspenderet som chef-meteorolog for det statsdrevne ’France
Télévisions’, efter han publicerede en bog, ’Klimaundersøgelser’, der flår
klimaskræmmekampagnen fra hinanden og beskylder statsstøttede klimaforandringsforskere for at være ”manipulerede” og ”politiserede”.
Verdier fortalte RTL-radio i oktober, at han havde ”lagt sig

i vejen for COP21,

der er en bulldozer, og at dette var resultatet”. Han fortalte en anden fransk
journalist, at han skrev bogen efter at være blevet ”forfærdet”, da Hollandes
udenrigsminister Laurent Fabius indkaldte TV-meteorologer til et møde for at
beordre dem til at fremhæve klimaforandrings-problemerne i deres udsendelser.
Verdier optrappede i den forgangne weekend, idet han opslog en kort online
video, hvor han rapporterer, at han er blevet bandlyst fra TV, siden han
publicerede sin bog, ’Klimaundersøgelser’ og derefter tavst ”foran Dem, i
ytrings- og oplysningsfrihedens navn for os alle”, åbner konvolutten
indeholdende den officielle meddelelse om, at han er blevet fyret af France
Télévisions, en måned før COP21.”
En underskriftsindsamling lanceret til forsvar af Verdier af Frankrigs energiske
minoritet af ”klimaskeptikere”, havde allerede 15.000 underskrifter d. 1. nov.,
inklusive underskrifter fra 10 parlamentarikere, rapporterede RTL-radio.
Frankrigs videnskabelige modstand mod den store løgn, inklusive videnskabsfolk,
der arbejder sammen med

Schiller Instituttet imod denne folkemorderiske

svindel, kalder sig for ”klimaoptimister.” De mobiliserer, og de får en vis
mediedækning.
En undersøgelse, udført i kølvandet på Verdiers suspendering, foretaget af den
dybdeborende website Arretsurimages, afslørede, at mindst halvdelen af Frankrigs
meteorologer er enige med Verdier og “optimist”-forskerne.
Klima-“optimister” i USA er i færd med at se på, hvad de kan mobilisere for at
stikke en kæp i hjulet på præsident Obamas plan om at bruge Paris COP21konferencen til at gøre det af med den amerikanske økonomi. November-udgaven af
Heartland Institute’s ’Nyhedsbrev for Miljø og Klima’ citerer forslag af jurist
Chris Horner fra ’Competitive Enterprise Institute’ om,

at det amerikanske

Senat før pariserkonferencen skal vedtage en resolution, kaldet ’Senatets
mening’ (Sense of Senate), der erklærer, at enhver aftale, der forhandles i
Paris, skal ratificeres af Senatet for at træde i kraft. ”Den altafgørende
pointe er at sikre, at der ikke findes nogen rimelig påstand om, at ’Verden’ med
rimelighed kunne have troet på, at Obamaregeringen binder USA til noget som
helst i Paris.” Resolutionen kunne udstedes ved en simpel flertalsafstemning.
Obamaregeringen forhindrer ethvert forsøg på at kræve ansvarlighed og afviste at

tillade embedsfolk at vidne for høringen om internationale klimaforhandlinger,
der blev afholdt d. 20. oktober af Senatets Komite for Miljø og Offentlige
Arbejder, med senator James Inhofe som formand.

Obama ydmyget: Vestlige nationer
tilslutter sig AIIB
– Et lille ’Pearl Harbor’ for Obama
Paris, Nouvelle Solidarité, 25. mrs. 2015 – Le Figaro bragte en højst
interessant leder, dateret 20. mrs., om implikationerne af, at fire store
europæiske nationer tilslutter sig den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank,
AIIB, på trods af USA’s forsøg på at standse dem. Alt imens visse elementer i
artiklen ikke er korrekte mht. de kinesiske hensigter, så rammer artiklen plet
mht. det jordskælv, det repræsenterer over for Obamas politik.
»Aldrig er forræderiet så stort, som når det begås af ens venner. Med
beslutningen om at tilslutte sig AIIB, kastede Storbritannien en sten i dammen,
der lavede krusninger … For præsident Obama, der gjorde Det asiatiske
Stillehavsområde til omdrejningspunktet for sin politik, svarer dette til en
krigserklæring. Set fra Det Hvide Hus er AIIB en Beijing-manøvre for at svække
amerikansk indflydelse og forstærke sin egen, regionale overhøjhed.

Den

kendsgerning, at en historisk, amerikansk allieret, medlem af G7 og NATOgrundpille har besluttet at tilslutte sig denne rivaliserende klub, er et slag i
ansigtet … først og fremmest, fordi det understreger fremvæksten af yuan som en
reserve- og vekselvaluta. Og også, fordi det forårsagede en implosion af den
vestlige blok: Opmuntret af briternes frimodighed var Australien og Sydkorea,
der oprindeligt var de første til at misbillige initiativet, de første til at
erklære deres potentielle interesse, der i denne uge blev efterfulgt af Italien,
Tyskland og Frankrig! Endnu andre har stillet sig op i køen. Et lille Pearl
Harbor for Washington.«
Den 24. marts blev den samme diskussion ført i bedste morgensendetid på BFM
Radio, Frankrigs førende business-kanal, på en meget fremtrædende måde. BFM

Radio rapporterede om spørgsmålene, og bemærkede så USA’s modstand mod de
allieredes tilslutning. »Og hvad så«, sagde hovedkommentatoren Stéphane Soumier.
»Frankrig har, med sine svage, finansielle kapaciteter, ikke råd til at afvise
sådanne muligheder.« Dækningen inkluderede et interview med en indisk ekspert,
der sagde, at problemet med Verdensbanken og den Asiatiske Udviklingsbank (ADB)
er, at de kun finansierer små og bæredygtige vækstprojekter. Vi har store
infrastrukturprojekter og atomkraft, der skal udvikles, sagde han og tilføjede,
at Indien er lykkelig over at have en bank, der kan betjene landets behov.
Den anden begivenhed, der skaber krusninger på vandet her i Frankrig, er de
fremskredne forhandlinger mellem det franske oliekompagni Total, det russiske
Novatek og CNPC [China National Petroleum Corporation] om en 15 mia. dollar stor
investering i Yamal LNG [Liquified Natural Gas]-projektet i Sibirien. Målet er
at have investeringen på plads inden årets udgang.
Wall Street er urolig over projektet iflg. dækningen i Wall Street Journal, der
bemærker, at Totals direktør Patrick Pouyanné tog jobbet efter at »Totals
forrige chef, Christophe de Margerie, blev dræbt i et flystyrt i Rusland.
Ligesom hr. de Margerie byder hr. Pouyanné investeringer inden for politisk
risikable områder velkommen«, skriver Wall Street Journal ildevarslende, »for
mange af hans konkurrenter har også satset stort på Rusland og befinder sig nu i
en knibe.«

Jeffrey Steinberg, en af EIR’s
redaktører med speciale i
efterretninger:
Den anglo-saudiske baggrund for den
aktuelle, internationale terrorisme:
Frigiv sandheden, og lad os lukke
imperiemagternes topstyrede

terrorapparat ned,
én gang for alle!
W e b c a s t 9 . j a n u a r 2 0 1 5 : J e f f r e y S t e i n b e r g : … det spørgsmål, vi har fået
fra institutionelt hold, og som fokuserer på de seneste dages begivenheder i
Frankrig. Men jeg tror, at pointen nu burde stå klart for Dem alle, at det er
umuligt blot at påbegynde en diskussion af disse begivenheder, uden som et
minimum at gå tilbage til begivenhederne den 11. september, samt den brutale
mørklægning, der fulgte efter.

W e b c a s t 9 . j a n u a r 2 0 1 5 : J e f f r e y S t e i n b e r g : Jeg mener, at senator Graham
virkelig satte rammerne for at besvare det spørgsmål, vi har fået fra
institutionelt hold, og som fokuserer på de seneste dages begivenheder i
Frankrig. Men jeg tror, at pointen nu burde stå klart for Dem alle, at det er
umuligt blot at påbegynde en diskussion af disse begivenheder, uden som et
minimum at gå tilbage til begivenhederne den 11. september, samt den brutale
mørklægning, der fulgte efter.
I andre afsnit af pressekonferencen onsdag pointerede senator Graham, og også
kongresmedlem Lynch, mener jeg, at når dokumenter fra regeringen underkastes
undersøgelse med henblik på klassificering (hemmeligstempling), før de frigives
til offentligheden, så er der meget ofte bortredigeringer. Disse udgør navne,
der ikke nævnes, måske undertiden landenavne, der ikke nævnes, fordi man er
bekymret for, hvad det kunne afsløre. Men der har aldrig været et dokument af
samme vigtighed som Den fælles Kongresundersøgelse, hvor et helt kapitel, med
praktisk talt hvert ord i kapitlet spærret og erklæret klassificeret. Og alle de
kongresmedlemmer, der for nylig har læst disse 28 sider, hvilket i sig selv var
en kamp, har sagt, at der ikke er noget, der kommer op i den standard, hvor man
kan være bekymret for den nationale sikkerhed.
(Dansk udskrift af hele senator Bob Grahams pressekonference, samt selve
pressekonferencen, kan ses h e r )
Det, som siderne afslører, og der er vigtige dele af disse 28 sider, som vi
kender til, de afslører for det første, at der rent faktisk var et udbredt
støttenetværk, der i hvert fald i to af hovedflykaprernes tilfælde opererede,
det vil sige de to første 11. september-flykaprere, der ankom til USA mere end
et år før angrebene 11. september. De blev modtaget af to mænd i Los Angeles
lufthavn, der blev identificeret som agenter i den saudiarabiske

efterretningstjeneste; disse to saudiske agenter sørgede for indkvartering,
andre former for logistiske behov, gav dem penge og fik dem rent faktisk ind i
den oprindelige pilotuddannelse.
I hele denne periode modtog disse to saudiske efterretningsofficerer jævnligt
penge for at finansiere disse aktiviteter. Nogle af pengene kom via et selskab,
der var en eksklusiv, såkaldt privat, facade for Det saudiske Ministerium for
Forsvar og Flyvning, og den ene af disse to saudiske efterretningsofficerer var
en spøgelsesmedarbejder, der modtog ikke blot en betydelig løn, men også dyr
finansiering af udgifter, i den periode, hvor 11. september-flykaprerne blev
guidet rundt og beskyttet og finansieret. Der kom mindst 50.000 dollar,
sandsynligvis nærmere 70.000 dollar, direkte til disse saudiske
efterretningsagenter i tiden op til 11. september-angrebene fra den
saudiarabiske ambassadør til USA, Prins Bandar bin Sultans personlige bankkonto.
Prins Bandar bin Sultan har været et fast element i USA i årtier; mange
mennesker refererede til ham som »Bandar Bush«, fordi han havde sådan et
ekstraordinært tæt forhold til både Bush 41 og Bush 43. Bandars hustru,
Prinsesse Haifa, var søster til Prins Turki bin Faisal, som var chef for saudisk
efterretningsvæsen i over ti år, og som trak sig tilbage fra denne post to uger
før angrebene 11. september. Prins Turki var en af de afgørende spillere, der
forhandlede direkte med Osama bin Laden og åbnede sluserne for saudisk
finansiering, der tilflød al-Qaeda i perioden umiddelbart forud for bombningerne
af afrikanske ambassader, angrebet på USS Cole og dernæst angrebene 11.
september.
Jeg tror, at senator Graham var meget bevidst om sammenstillingen af sine
bemærkninger om Saudi Arabien, monarkiet i Saudi Arabien, og hans referencer til
det britiske monarkis forræderi under Borgerkrigen. For i dag er det i
realiteten umuligt at skelne mellem det britiske og det saudiske monarki: De
repræsenterer en enkelt kraft, og havde det ikke været for den aktive og
bevidste involvering af det britiske monarki og britiske efterretningstjenester,
havde saudierne ikke kunnet spille den form for rolle, de spillede, hvor de
ydede afgørende støtte til 11. september-flykaprerne, og mange, mange andre
lignende aktiviteter.
Der er faktisk et veldokumenteret billede af overensstemmelse mellem britiske og
saudiske monarkiske operationer, der har direkte forbindelse til 11. september.
Fra og med 1985 var Prins Bandar bin Sultan, selv om han var ambassadøren her i
Washington, D.C., det personlige mellemled til daværende premierminister
Margaret Thatcher i en meget unik aftale om en byttehandel mellem briterne og
saudierne, hvor briterne gennem våbenindustriselskabet BAE Systems leverede

diverse former for våben til en værdi af 40 milliarder dollar til Det saudiske
Forsvarsministerium. Til gengæld betalte saudierne for dette militærudstyr, og
et par meget store bestikkelser, der gik til ledende regeringsfolk i Det
saudiske Forsvarsministerium og blev uddelt blandt flere andre saudiske prinser,
ved at levere 600.000 tønder olie dagligt, fra 1985, og dette program eksisterer
faktisk endnu i dag.
I EIR arbejdede vi lidt med at analysere tallene, og vi fik dernæst en vis
afgørende, bekræftende information af Prins Bandar selv. Hvis man ser på den
mængde penge, som briterne brugte til at levere disse våbensystemer, og dernæst
sammenligner det med de indtægter, der blev genereret af salget af bogstavelig
talt en supertanker olie om dagen på spotmarkederne i en periode fra 1985 og
fortsættende frem til i dag, vil man finde, at efter at have taget alle disse
kendsgerninger i betragtning, var der stadig en del mere end 100 milliarder
dollar i finansiering til overs.
I en nylig, sanktioneret biografi pralede Prins Bandar af den kendsgerning, at
det særlige forhold mellem det saudiske og det britiske monarki muliggjorde
oprettelsen af en række offshore-fonde – sorte fonde, sandsynligvis den største
pulje af penge til hemmelige operationer, der nogen sinde er samlet på en gang.
Og disse britisk-saudiske fonde, der blev administreret i fællesskab, gik, som
Bandar selv pralede med, til (citat) »krigen mod kommunisme«, hvorved han mente
finansieringen af Mujaheddin i Afghanistan, som var en af ynglepladserne for alQaeda og alle de andre grupper, som vi nu ser optræde på verdensscenen.
Og i den periode, hvor Bandar og hans hustru således leverede finansiering til
de saudiske efterretningsofficerer, der guidede to af hovedflykaprerne i 11.
september rundt, modtog Bandar jævnligt bankoverførsler fra Bank of England, i
form af hans »mæglersalær« for olie-for-våben-aftalen mellem briterne og
saudierne – den hed al Yamamah; de kaldte det »The Dove«, oversat til engelsk
fra arabisk. Så Bandars del af dette arrangement var som et minimum 2 mia.
dollar i mæglersalær, der kom ind på hans bankkonti i Riggs National Bank. Det
var disse penge, der blev sendt af sted for at hjælpe med at finansiere 11.
september-flykaprerne.
Dette er alt sammen en del af det, der står i de 28 sider. Vi ved det ikke,
fordi vi sneg os ned i kælderen i Capitol-bygningen og læste dem; vi ved det,
fordi der har været andre redegørelser. For eksempel skrev senator Graham en bog
i 2004 med titlen Efterretningsanliggender, og denne bog fortalte om hans
oplevelse som formand for Den fælles Kongreskomite til undersøgelse af 11.
september, og han fortalte som anekdoter om en del af de afgørende resultater,
som dengang fandtes i de 28 sider, som blev bortredigeret af præsident Bush og

vicepræsident Cheney, og som fortsat holdes tilsløret af præsident Obama på
trods af den kendsgerning, at han, ved mindst to lejligheder lovede
familiemedlemmerne, 11. september familiemedlemmerne, ansigt-til-ansigt, at han
ville sørge for, at disse sider blev afklassificeret.
Jeg er sikker på, at der er mange andre faktorer inkluderet i disse 28 sider,
der drejede sig om spørgsmålet om der var, eller ikke var, netværk, der var
involveret i at støtte terroristerne, og hvor pengene til operationerne den 11.
september kom fra. Navnet Saudi Arabien, navne på specifikke, højtplacerede
personer i det saudiske monarki og den saudiske regering, står overalt på de 28
sider. Jeg havde, under pressekonferencen onsdag, lejlighed til at bede senator
Graham om at give en kort redegørelse af et andet element af 11. septemberhistorien: På baggrund af resultater af undersøgelsen af cellen i San Diego,
Californien, hvor de saudiske efterretningsofficerer direkte fremmede
flykaprernes aktiviteter og forberedelser, stillede senator Graham spørgsmålet,
om der var, eller ikke var, etableret lignende støtteoperationer andre afgørende
steder, hvor flykaprerne lavede det forberedende arbejde. Det omfatter steder
som Sarasota, Florida, hvor Mohammed Atta og det ene team var under uddannelse
og opererede; det omfattede Herndon, Virginia; det omfattede Paterson, New
Jersey; og der var andre steder. Men disse fire steder, San Diego, Sarasota,
Herndon og Paterson, var afgørende centre for alle forberedelserne og
iscenesættelsen af 11. september-operationen.
Senator Graham kommer fra Florida. Han spurgte FBI, på det tidspunkt, hvor han
var formand for Den fælles Kongresundersøgelse af alle filer med relation til de
undersøgelser, der blev foretaget i Florida, om der var nogen indikation på, at
et lignende støtteapparat opererede i dette område. FBI svarede tilbage,
gentagne gange, at der ikke var nogen optegnelser, ingen beviser på noget
sådant. Mange år senere, grundlæggende set inden for de seneste to år, blev det,
gennem arbejde udført af undersøgende journalister, og gennem registreringen af
en retssag, anlagt med baggrund i Loven om Informationsfrihed, med nogen
forsinkelse opdaget, at jo, der havde faktisk været endnu en støttecelle, denne
gang ledet af en meget prominent, saudisk forretningsmand, der var ansat af den
saudiske kongefamilie, og hvis hjem ofte blev besøgt af Mohammed Atta og de
andre flykaprere. Og minsandten, om ikke FBI sluttelig indrømmede, at de havde
over 80.000 siders dokumentation! Denne dokumentation blev tilbageholdt for Den
fælles Kongresundersøgelse, blev undertrykt og mørklagt i et dusin år; og nu,
for første gang, undersøger en føderal dommer dette materiale. Dette kaster nu
et langt stærkere lys på ikke alene det saudiske, men det anglo-saudiske element
af hele 11. september-processen.
Og igen, hvis denne information var kommet ud til offentligheden –

kongresmedlemmerne Jones, Lynch og Thomas Massie, der er den tredje medsponsor
af lovforslaget for afklassificeringen af de 28 sider, har alle sammen sagt, at
efter at have læst de 28 sider – og de har været meget forsigtige med ikke at
sige et ord om, hvad de ved om indholdet af disse 28 sider, men de har ret til
at komme med deres mening; og i alle tilfælde sagde de, at hele deres syn på de
seneste 15 års historie, og endnu længere, var fundamentalt forandret og rystet
af det, de havde læst i disse 28 sider.
Nu står vi så her, i begyndelsen af 2015. Vi har netop set det forfærdelige
angreb, der fandt sted i Paris, Frankrig, onsdag morgen i denne uge. USA er nu
angiveligt i en alliance med Saudi Arabien, Storbritannien og andre lande i
Golfstaternes Samarbejdsråd i Den persiske Golf, sunni-lande, for det meste
monarkier, der angiveligt fører krig mod Islamisk Stat, ISIS. Men
bevismaterialet i disse 28 sider indikerer, at dette anglo-saudiske apparat er
kildeudspringet til hele den internationale terrorisme, som vi er blevet
konfronteret med i løbet af det seneste dusin år. I stedet for at afsløre den
intense og dybe saudiske involvering i 11. september, var alle saudiere, der
befandt sig i USA, inklusive medlemmer af bin Laden-familien, de første, der fik
lov at gå ombord i kommercielle fly efter angrebet 11. september. I dagene efter
11. september blev hvert eneste af disse mennesker samlet og, ikke sat i
fængsel, eller udleveret, men sat på kommercielle fly og bragt tilbage til Saudi
Arabien, i sikkerhed for USA’s retshåndhævelse.
Så mørklægningen har været vedholdende, og, som senator Graham netop sagde på
pressekonferencen, som et resultat af dette var der et klart budskab: I kan
fortsætte ustraffet, for USA vil mørklægge denne britisk-saudiske faktor.
Hændelserne i Paris for et par dage siden er stadig ved at blive undersøgt. Det
ville være for tidligt at erklære historien for klappet og klar og hævde, at der
er et klart billede af, hvad der stod bag denne operation. Men der er allerede
kommet flere ting frem, der er blevet bekræftet og står klart: For det første
var de to brødre, der var involveret som attentatmænd på Charlie Hebdos kontor,
og som dræbte et dusin mennesker, en del af et netværk, et rekrutterende
netværk, et jihadist-netværk, der meget længe har opereret under det britiske
monarkis beskyttende paraply. Der er moskéer i London, inklusive Finsbury Parkmoskéen, hvor de, der rekrutterede disse to Kouachi-brødre, var baseret og i
årtier beskyttet af den britiske krone og britisk efterretningsvæsen.
En af lederne af denne moské, Abu Hamza, blev for nylig, inden for de seneste
par år, udleveret til USA og retsforfulgt for sin rolle i visse
terroraktiviteter og rekruttering af terrorister, og hovedelementet i hans
forsvar ved en amerikansk domstol er, at, mens han var i USA for at rekruttere

til al-Qaeda og andre jihadist-grupper, arbejdede han også i hemmelighed for
MI5, deres modstykke til FBI. Og der er grund til at tro, at disse påstande har
betydelig troværdighed.
På den ene eller anden måde, så har vi her at gøre med et topstyret, anglosaudisk apparat, der er kildeudspringet til finansieringen, uddannelsen og
beskyttelsen af international terrorisme, og så længe, sandheden forbliver
skjult for det amerikanske folk, og for hele verden, er der ingen måde, hvorpå
vi kan stoppe denne terrorisme; denne terrorisme vil fortsætte, uafbrudt, og dog
kan vi, ved simpelt hen at afsløre sandheden, og starte med frigivelen af de 28
sider, begynde at løse dette problem på den rigtige måde.
Jeg bør tilføje en fodnote: For, flere måneder før angrebene 11. september,
præsenterede Executive Intelligence Review et dossier for daværende
udenrigsminister Madeleine Albright. Og dossieret opfordrede grundlæggende set
Udenrigsministeriet til at overveje, om Storbritanniens regering burde sættes på
listen over stater, der sponsorerer terrorisme. [EIR, Vol. 27, nr. 3, 21. jan.
2000; »Put Britain on the List of State Sponsoring Terrorism«;
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2000/eirv27n03-20000121/
eirv27n03-20000121_052-put_britain_on_the_list_of_state.pdf].
Dette dossier, der kan ses på EIR’s websides hjemmeside, var udelukkende baseret
på regeringsdokumentation, formelle diplomatiske henvendelser, der var
registreret hos British Foreign and Commonwealth Office, fra regeringer så
forskellige som den egyptiske, russiske, peruvianske, colombianske, indiske – og
i hvert enkelt tilfælde lød klagen på det samme. At terrornetværk, der var
aktive i alle disse lande, fik beskyttelse på et sikkert sted, logistisk støtte
og finansiering af den britiske regering.
I Ruslands tilfælde var der moskéer over hele Det forenede Kongerige, der var
brændpunkter for rekruttering for at sende fanatiske jihadist-rekrutter til
først at blive uddannet i Afghanistan og Pakistan, og dernæst sendt til
Kaukasus-området for at tilslutte sig de tjetjenske netværk, der udførte en
blodig terrorkampagne mod Rusland. I Egyptens tilfælde blev den Islamiske Jihadgruppe, der udførte massakren på turister på de historiske steder i Luxor i Øvre
Egypten, kørt fra London af netværk, der blev finansieret og beskyttet af den
britiske regering.
Så det spørgsmål, vi har for os med de 28 sider, går videre end til Saudi
Arabien. Det går direkte til kernen af karakteren af de imperiemagter, der
stadig eksisterer på denne planet. Og vi har derfor, ved at frigive disse 28

sider, og ved at frigive et element af sandheden, ikke alene en enestående
mulighed for at opnå retfærdighed for familierne, for amerikanerne og for alle
ofrene for terrorisme i hele verden; men vi lægger også grunden til at få lukket
dette apparat ned, én gang for alle. For terrorisme er ikke et »sociologisk
fænomen«, det er ikke noget, der styres fra bunden og opefter. Ligesom den
internationale narkohandel, så styres det ovenfra og nedefter, og alle veje
fører sluttelig tilbage til det, som selv den britiske presse refererer til som
»Londonistan«.

Pressekonference med senator Bob
Graham 7. januar 2015:
Afklassificer de 28 sider! Fuldt
dansk udskrift
S e n a t o r B o b G r a h a m : Jeg vil gerne takke Walter og Steve – kongresmedlemmerne
Jones og Lynch – for deres lederskab i forbindelse med at gøre Kongressen
opmærksom på denne sag. Jeg vil gerne takke familiemedlemmerne, som uden for
enhver tvivl har været den mest indflydelsesrige kraft i alle de forandringer,
der er sket som følge af 11. september, og også vil være den mest
betydningsfulde kraft med hensyn til at overbevise præsidenten om, at tiden er
inde til at give det amerikanske folk sandheden.

Det er overflødigt at nævne, at de bemærkninger, som jeg vil fremkomme med her
til morgen, er væsentlig anderledes, end de ville have været, hvis det ikke
havde været for begivenhederne i Paris her til morgen, som efter min mening
stiller denne sag i det rette lys.
Men først lidt om baggrunden: Efter 11. september stod det klart, at det ville
blive nødvendigt at Kongressen udførte en eller anden form for undersøgelse af,
hvad der skete. Lederskabets beslutning gik ud på, at man skulle kombinere
Efterretningskomiteerne i Repræsentanternes Hus og Senatet til en komite; den
første gang, noget sådant var sket i Kongressenes historie, for at stå for denne
undersøgelse. Undersøgelsen varede hele året 2002. Den omfattede hundreder af
vidner, ti tusindvis af sider med dokumentation, der førte til en rapport på
over 800 sider, der blev fremlagt i december 2002. Henved seks måneder senere

dukkede den offentlige version op, og vi var chokerede over at se, at et vigtigt
kapitel i rapporten var bortredigeret, dvs., som kongresmedlem Lynch og
kongresmedlem Jones sagde, ikke et ord eller en sætning her og der, men et helt
kapitel.
Eftersom dette kapitel fortsat er hemmeligstemlet, kan ingen af os tale om det
offentligt, men jeg tror, det er rimeligt at sige, at det er et centralt kapitel
for forståelsen af, hvem det netværk var, der gjorde det muligt for 11.
september at finde sted. Da vi så, at dette kapitel var blevet fjernet, lød der
omgående et ramaskrig. Senator Dick Shelby, republikaner fra Alabama, som havde
været formand og på daværende tidspunkt var næstformand for Senatets
Efterretningskomite, og jeg, udstedte en erklæring, der sagde, at vi havde
indgående kendskab til dette kapitel og ikke anså det for at indeholde noget,
der havde skadelig virkning på den nationale sikkerhed, og at kapitlet var
væsentligt for den generelle forståelse af 11. september og burde frigives.
Vi har efterfølgende fået tilslutning hertil fra andre, der var involveret,
inklusive formanden for Husets komite, Porter Goss, der også gerne ville have
været til stede her i dag, og dernæst har også borgerkommissionen for 11.
septembers to medformænd, Lee Hamilton og Tom Kean, talt for, at disse 28 sider
skulle frigives.
Kort tid efter, at afklassificeringsprocessen sluttede blev der udfærdiget et
brev, der blev underskrevet af næsten halvdelen af medlemmerne af USA’s Senat,
upartisk, og som inkluderede senator Joe Biden fra Delaware, senator John Kerry
fra Massachusetts, og senator Hillary Clinton fra New York, der alle krævede, at
præsident Bush frigav de 28 sider.
Hvad har konsekvenserne af, at man har nægtet at frigive disse sider, været? Og
lad mig sige, at alt imens de 28 sider måske er de vigtigste og de mest
prominente, så er de slet ikke det eneste eksempel på steder, hvor information,
der er vigtig for forståelsen af hele 11. september, også er blevet holdt
tilbage fra det amerikanske folk. Så de bemærkninger, jeg nu vil komme med,
handler specifikt om de 28 sider, men mere generelt om et mønster med en
mørklægning, der i 12 år har forhindret det amerikanske folk i at få en komplet
forståelse af det mest forfærdelige angreb mod USA i dets historie.
Konsekvenserne er efter min vurdering tre:
For det første, en fornægtelse af sandheden. Et centralt spørgsmål i 11.
september var, om de 19 personer handlede alene, eller om de havde et
støttenetværk, der fremmede deres evne til at udføre en meget kompleks plan.

Ingen, der har undersøgt kendsgerningerne nærmere, inklusive de individer, som
jeg netop nævnte, er kommet til en anden konklusion end den, at det er højst
usandsynligt, at de 19 personer kunne have handlet på egen hånd. Og dog er det
den amerikanske regerings officielle standpunkt, at de handlede på egen hånd, og
at der ikke er grund til yderligere at undersøge spørgsmålet, om der var et
støttenetværk.
Vi befinder os nu i 150-års jubilæumsåret for Den amerikanske Borgerkrig, og i
løbet af de sidste fem år har vi haft en national historietime, efterhånden som
datoen for en nutidig begivenhed faldt sammen med en dato under denne krig. En
af de informationer, som vi, eller jeg i det mindste, har lært, er, at præsident
Lincoln under hele krigen havde en politik om, at alle budskaber, der kom til
regeringen, mere specifikt til Udenrigsministeriet, skulle opføres i en
offentlig protokol, på daglig basis. Hans forståelse var, at, hvis man skulle
bevare det amerikanske folks støtte til en krig, der blev stadig mere blodig,
med store mennesketab og materielle tab, ville det kræve det amerikanske folks
tillid til, at deres regering opførte sig på en passende måde, og at nøglen til
denne tillid var åbenhed.
Jeg ville ønske, at vi vedtog Lincoln-standarden for det, der skete under 11.
september.
For det andet er der spørgsmålet om retfærdighed. Henved 3.000 pårørende til
dem, der mistede livet under 11. september, har i årevis forsøgt at få
retfærdighed gennem vores system, for de tab, de har lidt. Den amerikanske
regerings standpunkt har været den at beskytte Saudi Arabien ved praktisk talt
hvert trin i retsprocessen. Da den amerikanske regering skulle tage et
standpunkt, tog den et standpunkt, der var til skade for de amerikanske borgeres
interesser, der søgte retfærdighed, og beskyttende over for den regering, der
efter min mening havde det største ansvar for dette støttenetværk.
Og igen, med et eksempel fra Borgerkrigen: Briterne havde underskrevet en
neutralitetsaftale med USA om, at de ikke ville blande sig i Borgerkrigen.
Efterfølgende fandt man ud af, at deres skibsværfter havde bygget militærskibe
til Konføderationen. Da krigen endte, glemte USA det ikke; det ignorerede ikke
de negative virkninger af Storbritanniens forræderi. I stedet forfulgte USA
sagen mod dem, og sikrede sluttelig en erkendelse af, hvad Storbritannien havde
gjort, samt fik nogen skadeserstatning for konsekvenserne af deres handlinger.
Hvilken forskel på den måde, dette land så sig selv som en stolt forsvarer af
retfærdighed for dets borgere, og så det, vi oplever i dag.
Den tredje konsekvens er spørgsmålet om national sikkerhed, og hyppigt har de,

der var forsvarere for, at man ikke skulle have åbenhed, sagt, at dette ikke kan
gøres tilgængeligt for det amerikanske folk, fordi det ville skade vores
nationale sikkerhed. Det ville påvirke metoder og kilder til information, eller
anden information, der ikke egner sig til offentliggørelse. Som de to
kongresmedlemmer netop sagde, så læste de begge rapporten – ikke for 12 år
siden, da jeg var med til at skrive rapporten – men de har læst den for nylig,
og de er begge kommet til den samme konklusion, som vi gjorde for 12 år siden,
at der ikke eksisterer nogen trussel mod vores nationale sikkerhed i frigivelse.
Jeg vil i dag hævde, at der eksisterer en trussel mod vores nationale sikkerhed
i manglende frigivelse, og vi så endnu et kapitel af det i dag, i Paris.
Her er nogle kendsgerninger:
Saudierne ved, hvad de gjorde. De er ikke personer, der ikke er bevidste om
konsekvenserne af deres regerings handlinger. For det andet, så ved saudierne,
at vi ved, hvad de gjorde! Der er nogen i regeringen, der har læst disse 28
sider, nogen i regeringen har læst alle de andre dokumenter, der hidtil er
blevet mørklagt. Og det ved saudierne.
Hvad tror man, saudiernes standpunkt ville være, hvis de vidste, hvad de havde
gjort, vidste, at USA vidste, hvad de havde gjort, og dernæst så, at USA havde
indtaget et standpunkt af enten passivitet, eller ligefrem fjendtlighed over for
at lade disse kendsgerninger blive kendt? Hvad ville den saudiske regering gøre
under sådanne betingelser, hvilket netop er, hvor de har befundet sig i mere end
et årti?
Ja, for det første har de fortsat, måske optrappet, deres støtte til en af de
mest ekstreme former for islam, wahhabisme, over hele verden, især i
Mellemøsten. Og for det andet har de støttet deres religiøse iver med finansiel
eller anden form for støtte til de organisationer, der skulle udføre disse
ekstreme former for islam. Disse organisationer har omfattet moskéer, madrassaer
og militær. Al-Qaeda var en skabelse af Saudi Arabien; de regionale grupper så
som al-Shabab, har for størstedelen været skabelser af Saudi Arabien; og nu er
ISIS den seneste skabelse!
Ja, jeg håber og har tillid til, at USA vil knuse ISIS, men hvis vi tror, det er
definitionen på sejr, er vi meget naive! ISIS er en konsekvens, ikke en årsag –
det er en konsekvens af udbredelsen af ekstremisme, primært af Saudi Arabien, og
hvis det knuses, vil en anden organisation blive etableret, finansieret og
støttet for at fortsætte sagen.

Så konsekvensen af vores passivitet over for Saudi Arabien har været, at vi har
tolereret denne serie af organisationer; voldelige, ekstreme, ekstremt skadelige
for Mellemøsten, og en trussel mod verden, som vi så det i Paris i morges.
Så jeg vil afslutte med at sige, at dette er et meget vigtigt spørgsmål. Det kan
synes uaktuelt for nogle, men det er lige så aktuelt som de avisoverskrifter, vi
vil læse i dag. Det er et spørgsmål, der vedrører kernen af USA’s kontrakt med
sit folk, at folket vil give regeringen troværdighed og støtte til at regere;
regeringen vil give folket den information, på basis af hvilken det kan foretage
en sund vurdering af, om regeringens handlinger er passende. Det er fundamentalt
som retfærdighed over for vort folk, der har lidt så meget under denne onde
union mellem ekstremisme og en meget magtfuld nationalstat. Og det er det
amerikanske folks sikkerhed.
Så jeg vil igen gerne takke kongresmedlemmerne for deres lederskab. Jeg håber,
de snart vil få følgeskab at en bølge af andre kongresmedlemmer, der indser
vigtigheden af dette spørgsmål. Og at USA’s præsident endelig vil erklære, at
han vil vedtage Lincoln-standarden med fuld åbenhed og stole på det amerikanske
folks intelligens og dømmekraft og patriotisme for at afgøre, hvad det passende
handlingsforløb bør være.
Tak. [klapsalver]

EIR: Gorbatjovs advarsel:
Konflikt mellem USA og Rusland ville
uundgåeligt blive atomar
11. jan. 2015 – Mikhail Gorbatjov, Sovjetunionens sidste leder, advarede i et
interview, publiceret i Der Spiegel den 9. jan., om, at konfrontationen mellem
USA og Rusland over Ukraine kunne føre til en storkrig.
»En sådan krig ville i dag uundgåeligt blive til en atomkrig. Hvis der er
nogen, hvis mod svigter pga. den forbitrede atmosfære, vil vi ikke overleve
det kommende år«, sagde han. »Jeg siger ikke dette henkastet. Dette er
virkelig af den største betydning for mig«.

Dette er blot den seneste af Gorbatjovs højprofilerede advarsler om de
potentielle konsekvenser af briternes og NATO’s politik over for Rusland – der
for nylig har fundet genklang hos toppolitikere i Tyskland, Frankrig og Italien.
Gorbatjov fordømte »tabet af tillid« mellem Rusland og Vesten som værende
»katastrofal« og sagde, at båndene må »tøs op«. Gorbatjov anklagede Vesten og
NATO for at ødelægge Europas sikkerhedsstruktur ved at udvide sin alliance.
»Ingen chef i Kreml kan ignorere noget sådant«, sagde han og tilføjede, at USA
ulykkeligvis har været i gang med at etablere et »mega-imperium«.
Gorbatjov angreb også voldsomt Tysklands rolle i den aktuelle krise og mindede
samtidig landet om dets egen historie.
»Det nye Tyskland vil have fingrene i alle kagedåserne. Der synes at være
mange personer, der ønsker at være involveret i en ny opdeling af Europa«,
sagde han. »Tyskland har allerede forsøgt at udvide sin magtindflydelse mod
Øst – i Anden Verdenskrig. Har landet virkelig brug for endnu en lektion?«
Gorbatjov fordømte også USA’s sanktioner mod Rusland som »forbandet dumme og
særdeles farlige«.
Gorbatjov, der i selve post-Sovjet-Rusland er blevet betragtet som et aktiv for
europæiske finansgrupperinger snarere end en russisk patriot, var ikke alene om
at advare om en potentiel, global katastrofe, hvis Vesten ikke trækker sig fra
sit åbenlyse fremstød for regimeskift mod den russiske præsident, Vladimir
Putin.

Et »advarselsskud mod Hollandes hoved«
Den franske præsident François Hollande kom med flere skarpe advarsler i sidste
uge, der sagde, at en fortsættelse af vestlige sanktioner mod Rusland var en
alvorlig fejltagelse og omgående burde droppes. Den 4. januar gav Hollande et
interview til en fransk Tv-kanal, i hvilket han advarede om, at den russiske
krise ikke er god for Europa. »Sanktioner må stoppes nu«, sagde han til den
landsdækkende kanal. To dage senere gentog han samme krav om at afslutte de
anti-russiske narrestreger og specifikt en afslutning af de økonomiske
sanktioner, der er mindst lige så ødelæggende for Frankrig, som de er for
Rusland.
Den kendsgerning, at terrorister angreb Charlie Hebdos kontorer i Paris blot tre

dage senere, var, ifølge en tidligere embedsmand på regeringsniveau, et
»advarselsskud mod Hollandes hoved«.
Sidste søndag (11. jan.) gav den tyske landsformand for SPD [Sigmar Gabriel] –
der også er vicekansler og økonomiminister i Merkel-regeringen – et interview
til Bild am Sonntag, hvor han krævede en afslutning på sanktionerne mod Rusland
og erklærede, at »vi bør løse Ukrainekrisen og ikke tvinge Rusland i knæ«.
Selv Letlands udenrigsminister, der i øjeblikket er den roterende præsident for
Den europæiske Union, stod stejlt imod yderligere provokationer mod Moskva.
Udenrigsminister Edgars Rinkēviċs rapporterede, at Rusland var villig til at
afholde drøftelser om Ukraine for at bringe sanktionerne til ophør. Han
opfordrede indtrængende de europæiske ledere til at samles senere på måneden i
Astana med præsident Putin og den ukrainske præsident Porosjenko for at
færdiggøre en aftale om en arbejdsplan.
De politiske chefer for udenrigsministerierne i Rusland, Ukraine, Tyskland og
Frankrig mødtes i Berlin 5. januar, efterfulgt af en telefonsamtale mellem
Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov og hans tyske modpart, Frank-Walter
Steinmeier. Der er planlagt et møde mellem de fire ministre den 12. januar i
Berlin, og der er stadig planer om et topmøde mellem de fire statsoverhoveder
for Tyskland, Frankrig, Rusland og Ukraine i Astana, Kasakhstan, en gang i
januar. Den 9. jan. var præsidenten for Kasakhstan, Nursultan Nazarbayev, i
Berlin, hvor han mødtes med kansler Angela Merkel for at udarbejde de endelige
planer for topmødet, blandt andre presserende sager.
Selv NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, bemærkede efter terrorangrebet
den 7. jan. i Paris, at NATO og Rusland har en fælles interesse i at besejre den
globale terrorismes svøbe. I en tale i Bayern umiddelbart før et møde med den
tyske koalitionspartner CSU’s lederskab opfordrede Stoltenberg også til
samarbejde med Moskva. Dette var i stærk kontrast til den krigeriske retorik fra
hans forgænger som NATO-chef, Anders Fogh Rasmussen.
Den tidligere tjekkiske præsident Vaclav Klaus føjede sin røst til deres, der
gør modstand mod faren for krig, ved at erklære, at det ville være »en stor,
utilgivelig risiko« at give Rusland skylden for Ukrainekrisen.

Krigspartiet vil ikke trække sig
Til trods for denne modstand imod den voksende fare for generel krig, forholdt

krigspartiet sig ingenlunde tavs.
Den 9. januar besøgte den ukrainske premierminister Arsenij Jatsenjuk (den
amerikanske viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender,
Victoria Nulands »vor mand Jats«) kansler Merkel i Berlin. I en fælles
pressekonference med Merkel afleverede Jatsenjuk en række personlige anklager
mod den russiske præsident Putin uden det mindste bevis – inklusive, at Putin
skulle have beordret hackingen af den tyske regerings computere, og at han stod
bag udsendelsen af »banditter« til Østukraine for at kæmpe mod Kievs
regeringsstyrker.
Under denne pressekonference syntes Jatsenjuk direkte at give en undskyldning
for Hitler ved at referere til befrielsen af Ukraine og Tyskland ved slutningen
af Anden Verdenskrig som en sovjetisk »invasion«. Forsøg på at »forklare«
bemærkningerne (som fremkom i verdensmedierne via oversættelse fra ukrainsk til
tysk) talte for døve øren, efterhånden, som ægte statsmænd kom ud med kraftige
udtalelser mod Jats’ bemærkninger. Den tjekkiske præsident Milos Zeman angreb
Jatsenjuk kraftigt som »krigens premierminister« og kom med en kyndig skelnen
mellem Jatsenjuk og den ukrainske præsident Porosjenko, der har opfordret til,
at statsoverhovederne ved Astana-mødet samles for at bilægge Ukrainekrisen.
Tyske kilder mener, at Jats’ indsats var specifikt rettet mod at ødelægge
ethvert fremskridt i de igangværende drøftelser mellem Lavrov og Steinmeier.
I en relateret udvikling meddelte Pentagon i sidste uge planer om at nedlukke 15
amerikanske militærbaser i Europa – på et tidspunkt, hvor den faktiske størrelse
af amerikanske militærstyrker i Europa vokser. Listen over baser, der skal
lukkes, er centreret i Det forenede Kongerige og Vesteuropa, alt imens væksten
helt er i Østeuropa, inklusive den planlagte udstationering af en tankbrigade
til et endnu ikke afsløret sted længere mod øst.
Den største fare består i, at det stadig større svælg imellem Moskvas og
Washingtons ’beretning’ om Ukrainekrisen udgør en drivkraft mod krig, og at
præsident Obamas fortsatte giftighed mod Putin er en afgørende faktor, der
driver konfrontationen.
Rusland har gjort det klart, at oprustningen af dets strategiske styrker er
rettet mod at afskrække et vestligt angreb. Pentagonstrateger ser nu i den
russiske oprustning i de senere år noget, der er i færd med at skabe et farligt
svælg på niveauet for europæisk sikkerhed og strategisk afskrækkelse. Ikke siden
den cubanske missilkrise i 1962 har verden befundet sig så tæt på global, atomar
konfrontation.

Denne artikel publiceredes første gang i EIR 16. jan. 2015 og er ikke tidligere
udgivet på dansk.

Foto: Presidential Press and Information Office.
Tidligere Sovjetleder Mikhail Gorbatjov lagde ikke fingrene imellem i sin
advarsel om, at en konfrontation mellem USA og Rusland kunne føre til atomkrig.
Her ses han med præsident Putin i september, 2000.

Europa: En franko-russisk alliance er
under udvikling
Paris, 16. jan. 2015, (Nouvelle Solidarité) – Mens røgen stadig er ved at lette
efter terrorangrebene den 7. januar, er der nogle betydningsfulde tendenser mod
forandring i fransk politik, som går langt videre end til at løse angrebene imod
Charlie Hebdo i sig selv. Der er røster, der direkte siger, at Frankrig har
behov for at ændre sine alliancer i verden.
Forandringen, der har et revolutionært potentiale, finder sted i de frankorussiske relationer, som, selv om det først skal bekræftes fuldt ud, er begyndt
at blive debatteret i kommentarer og analyser. Bemærkninger i den russiske avis
Kommersant fra den franske ambassadør til Rusland, Jean-Maurice Ripert (der ikke
er kendt for at være pro-russisk) bekræfter, at der er noget i gære. Avisen
skriver i sin underoverskrift til artiklen: »Paris vil ikke acceptere
splittelsen mellem Europa og Rusland, siger fransk ambassadør til Rusland JeanMaurice Ripert: ’Vi ønsker ikke at affinde os med splittelsen, det faktum, at
Rusland vil bevæge sig væk fra Europa, eller Europa fra Rusland. Jeg har intet
imod idéen om Eurasien – den er en realitet. Rusland er en bro mellem Europa og
Asien. Og Rusland er selvfølgelig en del af Europa’, sagde Ripert til Kommersant
i et interview, der blev publiceret den 15. jan. og rapporteret på engelsk af
Sputnik International.«

»For os er den tragedie, der finder sted i Ukraine, uacceptabel. Den humanitære
situation i Donbass er en katastrofe«, citeres Ripert for at sige. »Dette kan
ikke fortsætte. Frankrig og Tyskland, sammen med Rusland, har et tillidsforhold
til parterne, der er i konflikt, og vil kunne overbevise dem om at finde en
løsning.« Ripert sagde også, at Rusland og Europa »ikke vil vende tilbage til
fortiden«, idet han refererede til tale om en ny, Kold Krig. Han tilføjede, at
Moskva og Paris fortsat samarbejder om internationale anliggender, inklusive om
kampen mod terrorisme og konflikten i Syrien.
Den velinformerede Dedefensa-webside, der køres af en franskmand i Belgien,
rapporterer også, at russerne i løbet af de seneste uger og måneder har ændret
deres syn på, hvem der er deres hovedallieret i Europa. »Siden sidste efterår«
har Rusland »i øjeblikket opgivet alt håb om, at [den tyske kansler] Merkel
ville spille denne rolle med dem, og især efter den franske præsident Hollandes
improviserede, overraskende besøg i Moskva i december måned, på Hollandes
anmodning, har de vendt sig mod Frankrig. De har, i denne sammenhæng, ikke glemt
den rolle, Hollande spillede i mindehøjtidelighederne i Normandiet i anledning
af D-dag.«
Dedefensa citerer fra et interview med Radio Sputnik, som rapporteres af Sputnik
News af Kyrill Kotkich den 13. december, kort tid før [sic] den russiske
præsident Vladimir Putin og Hollande mødtes i Vnutkovo-lufthavnen uden for
Moskva. Kyrill Kotkich, associeret professor ved det Russiske
Udenrigsministeriums Institut for Internationale Relationer, sagde til Sputnik,
»Det var Hollande, der var modig nok til at starte Normandiet-processen, da de
første forhandlinger mellem Putin og Poroshenko fandt sted. Og han kan fortsætte
denne linje. Som Moskva ser det, begynder Tyskland at tale på vegne af hele
Europa, og det er Frankrig ikke tilfreds med, fordi de franske interesser er
lidt anderledes end de tyske. Det betyder, at Hollande er motiveret for at
bevare en status for Frankrig som en stærk, europæisk magt med sin egen stemme,
uden en tysk accent og i det klare, franske sprog.«
Dmitry Yakuschkin, der også deltog i interviewet, sagde, at den aktuelle franske
holdning »minder mig om den rolle, som Frankrig forsøgte at spille i 1960’erne.
Det forsøgte at genvinde sin herlighed fra før krigen og positionerede sig som
et land mellem Østen og Vesten. Jeg arbejdede i Frankrig i mange år, og hvis man
ser på de europæiske lande som Storbritannien, Tyskland, selv Spanien og
Italien, så var Frankrig altid et land, der ikke lignede de andre. Det var ikke
rigtigt et kapitalistisk land, det var ikke helt et vestligt land, og nogle
gange havde jeg på fornemmelsen, at [daværende præsident] hr. de Gaulle nærmest
blev opfattet som den sovjetiske leder. Vi var meget milde med vores kritik af
Frankrig for dets interne problemer, dets sociale problemer.«

Dedefensa understreger også, at terrorangrebet imod Frankrig giver Rusland en
anden vinkel for at styrke den franko-russiske relation, eftersom Rusland er
kompetent inden for dette felt og har tilbudt sine tjenester til alle andre ofre
for terrorisme.

Foto: Præsident Putin og præsident Hollande efter mødet i Vnutkovo-lufthavnen,
der fandt sted den 6. dec. 2014.

Fra LaRouche-bevægelsen 16. jan.
2015:
Kampen for New York intensiveres
Kampen for USA’s overlevelse er nu centreret omkring to skarpt adskilte billeder
af New York City: Det New York City, som stod for vores første finansminister
Alexander Hamilton, der smedede den føderale, forfatningsmæssige republik
omkring princippet om national kredit og nationalt bankvæsen, versus Wall
Streets forræderi, fra Hamiltons morder Aaron Burr til nutidens Jamie Dimon og
resten af de for-store-til-at-lade-gå-ned-pirater, der, såfremt de får lov at
fortsætte, har stjålet nationens fremtid.
Lørdag, den 17. jan. intensiveres kampen med den seneste i en række af Schiller
Institut konferencer på Manhattan , der tilsigter at samle borger-patrioter, der
har fået nok af Wall Street og City of London, og som er rede til at kæmpe.
Under diskussioner med kolleger torsdag den 14. jan. fremhævede Lyndon LaRouche,
at vi nu går ind i en periode, hvor oprøret mod Wall Street kan bryde ud i en
kraft for en revolutionær, politisk forandring.
»Vi står på randen af denne form for pludseligt, revolutionært skift«,
understregede LaRouche.
Der er beviser for, at der overalt gærer en anti-Wall Street følelse. I denne
uge genfremsatte kongresmedlem Marcy Kaptur (D-Oh.) lovforslag HR 381 for en
genindførelse af Glass-Steagall, loven fra Franklin Roosevelt-æraen, der opdelte
den Store Depressions for-store-til-at-lade-gå-ned-banker i totalt adskilte

kommercielle banker, der faldt ind under beskyttelse fra FDIC (USA’s
indskudsgarantifond, -red.), og investeringsbanker, der ikke nød statslig
beskyttelse af deres hasardspil. Lovforslaget har nu 16 medsponsorer. Et
lignende lovforslag blev fremsat i Senatet under sidste senatssamling af
Elizabeth Warren (D-Mass.), Maria Cantwell (D-Wa.), John McCain (R-Ariz.) og
Angus King (I-Vt.) og må omgående atter indgives.
I Vesteuropa, hvor bankerne er på randen af sammenbrud, afkoblede den
Schweiziske Nationalbank francen fra euroen og steg omgående 40 % i værdi mod
euroen, før den atter faldt en smule. Schweizerne ved, at euroen er dømt til
undergang i en snarlig fremtid, med den forventede annoncering næste torsdag fra
Den europæiske Centralbank af et tyfonagtigt program med ’kvantitativ lempelse’,
samt med de kommende, græske valg, der kunne signalere den totale afslutning af
eurosystemet.
Det bankerotte, transatlantiske banksystems ustabilitet holder Wall Street i en
desperat tilstand. Jamie Dimon sagde til analytikere og finansreportere onsdag,
at »bankerne er under angreb«. Kendsgerningen er den, at det amerikanske folks
had til Wall Street vokser – og alt, hvad Citibank, JPMorgan Chase, Bank of
America, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Wells Fargo foretager sig, gør tingene
værre for dem. At kongressen åbenlyst er blevet betalt for at fjerne de ynkelige
små restriktioner, der er tilbage i Dodd/Frank-loven, har båret ved til bålet af
en stærk modreaktion.
Der er ingen anden valgmulighed end at genindføre Glass/Steagall som Første
Trin af genoplivningen af Hamiltons principper, der er den eneste anvendelige
løsning. Ved at vende tilbage til Det amerikanske System ville USA blive en
natulig allieret til BRIKS-landene, der har påbegyndt et nyt system med
internationalt samarbejde mellem suveræne nationalstater, der er gået sammen for
at forfølge menneskehedens fælles mål.
Alternativet er fremstødet for krig, der kommer fra de samme, desperate Londonog Wall Street-kredse. I Europa er der skræmmende tegn på en genopblussen af
neonazistiske idéer, der breder sig fra Sektor Højre og relaterede kræfter i
Ukraine til Tyskland og andre dele af Europa. LaRouche sagde til kolleger i dag,
at frygten for en sådan neo-fascistisk genoplivning spreder rædsel blandt tyske
politikere, især Angela Merkel. Han tilføjede, med afsky, at Angela Merkels
manglende, officielle fordømmelse af den ukrainske premierminister Jatsenjuks
afskyelige, offentlige bemærkninger i Berlin om Sovjetunionens invasioner af
Ukraine og Tyskland under Anden Verdenskrig, var »utrolig i nutidens Tyskland«.
LaRouche satte denne kapitulation og frygt op imod den modige holdning, som

Frankrig indtog som reaktion mod sidste uges terrorangreb i Paris. Hollande og
Frankrig blev udset som mål, fordi de er ved at bryde væk fra det britisk-ledede
krigsfremstød mod Rusland, og fordi de er ved at få tilslutning fra andre, mere
fornuftige europæere, der er fortalere for en genoplivning af samarbejde med
Rusland som den eneste mulighed for at undgå krig, og den eneste måde, hvorpå
nogle af de mest presserende problemer i verden i dag kan løses – inklusive
truslen om terrorisme og asymmetrisk krigsførelse, der kommer fra de anglosaudiske monarkier.
Det er i denne sammenhæng, at Manhattan-begivenheden lørdag eftermiddag er af
historisk betydning.

Foto: Alexander Hamiltons Første Nationalbank

Fra LaRouche-bevægelsen 15. jan.
2015:
Wall Street/London-bankerot optrapper
momentum for verdenskrig
Lyndon LaRouche advarede onsdag om, at den eskalerende krise med krig omkring
Ukraine, der har Rusland som sit mål, drives frem af desperationen, der kommer
fra London og Wall Street over deres overhængende, totale bankerot. Denne
desperation kom atter til udtryk onsdag, da Wall Street hamrede lov HR 37
igennem den amerikanske Kongres; endnu en afregulering af derivatboblen.
Lovforslaget var blevet nedstemt i sidste uge, og Wall Streets republikanske
lederskab i Kongressen genfremsatte omgående lovforslaget til en ny afstemning,
der denne gang blot krævede simpelt flertal.
De er tydeligvis klar over, at hele den transatlantiske finansboble er på den
yderste rand, og de kan ikke engang vente i et anstændigt tidsrum, før de
gennemtrumfer nye garantier for bank-bailout. Dette er forfatningsstridigt i
kriminel grad.

De samme faktorer er i spil i den fortsatte sabotage af enhver løsning på
Ukraine-konflikten, der ville nedtrappe de fortsatte provokationer mod generel
krig med Rusland. LaRouche advarede om, at de neonazistiske kræfter i Ukraine
promoveres og støttes af ligesindede kredse i dele af Vesteuropa, inklusive
Tyskland. Den propaganda, der udspys af de tyske medier, advokerer aggressivt
den samme neonazistiske linje, som den ukrainske premierminister Jatsenjuk
spredte under sit besøg i Berlin i sidste uge.
Tag ikke fejl, advarede LaRouche.
»Verden drives hen imod Tredje Verdenskrig, og en mulig, atomar udslettelse,
af Londons og Wall Streets marionet-stemmer. De bruger de anti-russiske
provokationer og hensigten om krig til at aflede opmærksomheden og skjule
sandheden om deres totale bankerot. Millioner af uskyldige borgere ødelægges
på vegne af dette Wall Street/London-oligarki, hvis elendighed man burde gøre
en ende på gennem en organiseret konkursbehandling, der begynder med
genindførelsen af Glass/Steagall-loven«, krævede LaRouche.
LaRouche tilføjede, at der må være regres mod disse London- og Wall Streetforbrydere, og han lovede, at den kommende Schiller Institut-begivenhed i New
York City den 17. januar ville være en vigtig lejlighed til at udløse netop en
sådan regres.
Der er tydeligvis andre kræfter, der allierer sig imod London/Wall Streets
krigsfremstød, som det reflekteredes af marchen i Frankrig med fire millioner
mennesker efter de to jihadist-angreb i Paris i sidste uge. Frankrig har nægtet
at gå i London-fælden – som Merkels Tyskland har – og respondere til den
asymmetriske krigsførelse med yderligere et angreb på sin egen befolkning.
Og den seriøse dækning af den saudiske hånd bag den globale terror efter sidste
uges pressekonference på Capitol Hill med senator Bob Graham, kongresmedlemmerne
Walter Jones og Stephen Lynch og repræsentanter for familierne til ofre for 11.
september under ledelse af Terry Strada, så vel som LaRouchePAC’s webcast den 9.
januar, der leverede en dybtgående afsløring af den anglo-saudiske faktor,
fortsætter. Blot inden for de seneste 24 timer har der været fremragende dækning
af pressekonferencen og saudiernes rolle i Daily Beast, Zerohedge, Russia Today
og Kinas Global Times.
Det anglo-saudiske apparat spiller en central rolle i krigsfremstødet mod
Rusland. At man med fuldt overlæg har presset verdensprisen på olie langt ned
under omkostningsniveauet, er direkte rettet mod Rusland, og Putin-lederskabet i
Moskva er fuldstændig klar over, at de er Londons, Riyadhs og Det Hvide Hus’

mål.

Frankrig: Jacques Cheminade: Lad os
ikke forpasse dette afgørende øjeblik
Dette er en erklæring af Jacques Cheminade, formand for Solidarité et Progrès,
efter at han deltog i marchen i demonstrationerne i Paris den 11. september. Den
originale erklæring kan læses på Cheminades webside.
Denne søndag, den 11. januar, marcherede jeg i Paris sammen med mit lands folk.
Jeg kunne kun beundre andagten, værdigheden og beslutsomheden hos denne enorme
gruppe, der gik ud over politiske partier. »Jeg er Charlie, Jeg er jøde, Jeg er
politibetjent, Jeg er muslim, Jeg er kristen, Jeg er franskmand, Jeg er
verdensborger«, fortæller, hvad vi alle følte.
Det var vores plads at være der. Og følelsen af, og intet mere var som før, var
der også.
I dag genoptages det politiske liv, dvs. fornuft, der er forpligtet til
handling, uden skinhellighed. Det er nødvendigt omgående at identificere de
ansvarlige: Vi må kræve, at Saudi Arabien, Qatar og alle de agenturer, der
skabte disse Frankenstein-monstre, omgående stilles til regnskab. Vi må lægge
skylden på dem, hvad enten de er i London eller Washington, på Wall Street eller
i City of London, i Riyadh eller Doha, der promoverer terrorisme eller
hvidvasker de penge, med hvilke terroren finansieres, og håner vore republikkers
principper.
Vi må som en hastesag etablere en Parlamentarisk Kommission til at undersøge
terrorismens kilder, med den forpligtelse, at vi ikke vil standse
undersøgelserne der, hvor de måtte blive pinlige.
Tiden er inde, og har været det længe. Uden denne handling vil vi synke ned i
NATO’s aggressive politik og et regime af lovløshedens lov, der, som Mikhail
Gorbatjov bemærkede, kunne føre til atomkrig, og hvor terrorisme er den
asymmetriske udvækst.
Det er på tide, og har været det længe, at vi vender tilbage til en global
politik, der tjener menneskehedens sag, en politik for afspænding, forståelse og

samarbejde med alle dem, der er villige til at gøre en ende på den ødelæggende
nedskæringspolitik, der skaber grobund for falske profeter og imbecile barbarer.
Lad os gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre, at den skønne dag i går
bringer os dertil, og at national enhed ikke bliver en såkaldt hellig union, der
kvæler os i underkastelse over for dem, der sår blæst for at høste kaos.
Med en tanke i alle vore handlinger til de to unge mennesker i Vincennes, der i
fredags døde som helte, mens de forsøgte at fravriste morderen hans våben.
Fremad! Vi er gjort af samme stof som vore drømme.

Fra LaRouche-bevægelsen 13. jan.
2015:
Et skift i global politik
Samme dag, som global terrorisme ramte Europa, den 7. januar, udløste
LaRouchePAC og EIR en revolutionær kapacitet, der fuldstændig kan besejre denne
terrorisme og ødelægge dens sponsorer.
Dette supervåben imod global terrorisme er ikke en ny politistatslovgivning i
Cheneys, Bush’ og Obamas stil. Det var for det første, anklageskriftet den 7.
jan. fra højeste niveau i Kongressen, med formanden for Den fælles
Kongresundersøgelse af 11. september, senator Bob Graham, om det saudiske
monarkis ledende rolle i al global terrorisme – efterfulgt af verdensomspændende
mediedækning af pressekonferencen, der stadig finder sted.

Dernæst kom

webcastet den 9. jan. med Jeff Steinbergs særdeles kyndige og detaljerede
afsløring af den britisk/saudiske brug af alle globale terrornetværk. Og
dernæst, udløsningen af en ånd af national enhed og solidaritet i et europæisk
land – den enorme franske demonstration den 11. januar – blandt de mange
europæiske lande, der har mistet deres suverænitet til Margaret Thatchers og
Tony Blairs britiske regeringer, samt den frastødende kongefamilie.
(SE: LaRouchePAC’s »Ophæv hemmeligstemplingen af de 28 sider)
En ophævelse af hemmeligstemplingen af de 28 sider i senator Grahams Fælles
Kongresundersøgelse fra 2002 diskuteres nu i medier og politiske organisationer

i hele verden. Saudiernes ansvar for terrorisme i hele verden, og undertiden det
ultimative britiske ansvar som »moder« for terrorisme imod nationer, debatteres
nu de mest usædvanlig steder – »Meet the Press« på amerikansk Tv, medier i hele
Frankrig, den thailandske presse, RT osv.
At gøre en ende på terrorisme, på »civilisationernes sammenstød«, på
briternes/Obamas forsøg på at ødelægge Rusland, diskuteres alt sammen på højt
niveau i landene allieret med BRIKS, mellem disse og Frankrig, og i Vatikanet.
Lyndon LaRouche karakteriserer en potentiel revolution i politik og anskuelse,
og en revolution, vi har været med til at skabe. LaRouchePAC har optrappet med
en flyveseddel, der allerede uddeles over hele landet, »Top U.S. ’Ally’ Created
9/11 Terror« (teksten til pressekonferencen om de 28 sider). Vi må optrappe
mobiliseringen med denne kapacitet, der blev lanceret sidste onsdag og fredag;
hvis du læser dette, bør du uddele/videresende Teksten fra pressekonferencen til
dit netværk. Terroren eskalerer fortsat; læs nedestående rapporter.
Den globale drivkraft bag terrorisme og truslen om krig – atomkrig – er
sluttelig ikke kun London, men City of London, og Wall Street; bankerne, der er
pakket helt op til ørerne med giftig gæld, og som står over for endnu et krak,
og er fast besluttede på at knække nationer, og fjerne nationers evne til at
regulere eller blande sig i deres forbrydelser på nogen måde. Wall Street og
City er bankerot, deres banksystemer er bankerot. De må besejres på denne front;
men derefter må de gennemgå konkursbehandling, og en ny Glass/Steagall-lov.
I går modtog LaRouche en rapport om de nye forslag fra de ledende, græske
partier om en europæisk konference for at nedskrive den græske gæld i en aftale
– og han insisterede på, at det må være hele det City-dominerede, europæiske
banksystem, der reorganiseres, fordi det hele er bankerot. De taler kun om en
»græsk« gældskrise for at dække deres bankerotte bagdele ind, sagde han.
Alexander Hamiltons princip om national kredit kan dernæst bruges til at
genoplive og genopbygge økonomier, der er knækket af 20 års spekulative
sammenbrud. LaRouches »Fire Hovedlove«, med Glass-Steagall som den første, må
vedtages.

SE: LaRouches Fire Love (dansk)
Situationen kræver, at vi følger op, uden afvigelser, på denne mobilisering, og
skaffer støtte til den gennem udadrettet organisering.

SE: Erklæring fra den franske leder og LaRouche-allierede
Jacques Cheminade efter marchen i Paris.

SE OGSÅ: Jacques Cheminades erklæring efter angrebet på
Charlie Hebdo i Paris, »Frankrigs 11. september«.

Foto: Søjle med Det amerikanske Storsejl, ‘E pluribus unum’, Af de mange, En.
Lokalitet ukendt.

Helga Zepp-LaRouche:
Historisk pressekonference i den

amerikanske Kongres:
Har man løjet for hele verden?
11. januar 2015 – Det var et bemærkelsesværdigt sammenfald, at pressekonferencen
med den tidligere senator og formand for den officielle undersøgelseskomite af
begivenhederne den 11. september, 2001, Bob Graham, og terrorangrebet mod
journalister fra det franske, satiriske ugemagasin Charlie Hebdo i Paris, fandt
sted på samme dag. Senator Graham, kongresmedlemmerne Walter Jones og Stephen
Lynch, samt pårørende til ofrene for angrebet på World Trade Center, gjorde her
hemmeligstemplingen, efter ordre fra præsidenterne Bush og Obama, af et helt
kapitel af den originale kommisionsrapport ansvarlig for, at den virkelige
baggrund for 11. september frem til i dag ikke er blevet afsløret, og at
terrorbølgen derfor lige siden aldrig er afbrudt. Denne undladelse fortsætter
med at udgøre en trussel mod verden, »som vi så det i Paris i morges«, påpegede
senator Graham gentagne gange.
(Læs pressekonference på dansk samt se video her).
Denne pressekonference, der blev sendt live af internetsiden LaRoucepac.com’s
videoteam, betyder efter al sandsynlighed afslutningen på to amerikanske
regeringers mørklægning af baggrunden for 11. september. Det faktum, at den
tidligere formand for begge kongreshuses undersøgelseskommission, der fra 2001
til 2002 havde arbejdet et helt år, interviewet hundreder af personer, undersøgt
titusinder af dokumenter og sluttelig offentliggjort en officiel, 800 sider
lang, omfattende rapport, personligt trådte frem for pressen, var i sig selv en
sensation. Så meget desto mere på grund af det faktum, at han gjorde
hemmeligstemplingen af de 28 sider af rapporten ansvarlig for, at det kunne
komme til sådanne terrorangreb, som det i Paris.
Den vidt udbredte rapportering i amerikanske og diverse internationale medier,
udlægningen af optagelsen af pressekonferencen på en række websider i flere
lande, såvel som nationale og internationale parlamentarikeres og eksperters
opmærksomhed, burde sikre, at denne skandale ikke længere kan fejes ind under
gulvtæppet.
Hvad er da sammenhængen mellem disse 28 sider og angrebet i Paris? Er det
virkelig korrekt at beskrive denne afskyelige gerning som et »angreb på ytringsog meningsfriheden, som ikke kan retfærdiggøres«, som fru Merkel omgående slog
fast? Som de foreløbige undersøgelser har fastslået, så var alle tre
attentatmænd blevet rekrutteret af Jamel Beghai, alias »Abu Hamza«, til al-

Qaeda, der igen har forbindelse til jihadist-netværk, der opererer fra moskeer i
London, herunder Finsbury Park-moskeen, hvor den virkelige Abu Hamza var imam i
årevis, et pseudonym for Jamel Beghai.
Abu Hamza blev i 2012 udleveret til USA og retsforfulgt for terrorvirksomhed og
rekruttering af terrorister. Hans hovedforsvar foran domstolen var det argument,
at han, ved siden af at arbejde for al-Qaeda og andre terrorgrupper, også havde
arbejdet for den britiske efterretningstjeneste, MI5. Abu Hamza, hvis fødenavn
er Mustafa Kamel Mustafa, er netop den 9. januar 2015 blevet idømt livsvarigt
fængsel af en domstol i New York for deltagelse i flere terroraktiviteter.
De to hovedattentatmænd i angrebet på satiremagasinet i Paris, Said og Cherif
Kouachi, har længe stået på den franske og andre vestlige
efterretningstjenesters overvågningsliste. Cherif blev i 2008 idømt tre års
fængsel, og begge brødre blev i sommeren 2014ført tilbage til Syrien, hvor de
sandsynligvis havde kæmpet på de såkaldte oprøreres side mod Assad-regimet. Det
vil sige, at de havde deltaget i en krig, der var sanktioneret af USA, NATO og
Frankrig, en krig, hvis hovedpersoner bl.a. af den franske regering var blevet
udstyret med våben, som præsident Hollande torsdag i sidste uge erkendte.
Nu begyndte Vestens involvering med terrorgrupper i Mellemøsten ikke først med
krigen mod Assad. Senest fra og med Zbigniew Brzezinskis forslag i 1975, på et
møde i den trilaterale kommission i Tokyo, om at bruge det »islamiske kort« i
krigen mod Sovjetunionen, har Vesten altid haft en hånd med i aktiviteterne i de
diverse grupperinger, fra Mujaheddin i Afghanistan til al-Qaeda, al-Nusra og i
dag ISIS, og som man alt efter omstændighederne bekæmpede, for dernæst i næste
øjeblik at udstyre med våben som »moderate oprørere« og indsætte mod henholdsvis
Gaddafi, Assad eller andre upopulære modstandere.
Med følgerne af denne praksis diskuterer det særlige udvalg i den amerikanske
Kongres, under ledelse af republikaneren Trey Gowdy, stadig terrorangrebet i
Benghasi 2012, hvor ambassadør Stevens og yderligere tre mennesker blev dræbt.
Det forventes, at blandt andre Hillary Clinton og Susan Rice til foråret eller
sommer vil blive indstævnet til at vidne, og at Obamas vice-sikkerhedsrådgiver
Ben Rhodes’ instruktion til Rice om at lyve om omstændighederne omkring
angrebet, vil komme frem.
Senator Graham fremhævede med stor kraft Saudi Arabiens rolle, hvis støtte til
den meste ekstreme form for islam, wahhabismen, blot var blevet opmuntret gennem
hemmeligstemplingen af de 28 sider. Over hele verden er støtten til og
finansieringen af disse terrorgrupper sidenhen vokset, og al-Qaeda skulle være
en skabelse af Saudi Arabien, lige så vel som regionale grupper som al-Shabab og

ISIS, der blot skulle være de seneste skabelser. Den, der antager, at problemet
er løst ved at besejre ISIS, er naiv:
»Konsekvensen af vores passivitet over for Saudi Arabien er, at vi har
tolereret en hel række af disse organisationer, der er så voldelige, ekstreme
og yderst skadelige for hele Sydvestasien og udgør en trussel mod hele
verden, som vi så det i morges i Paris«, understregede Graham.
Højtplacerede kilder i både Frankrig og USA, der pga. deres position har adgang
til ikke-offentlige informationer, er enige om den vurdering, at angrebet i
Paris ikke kun drejede sig om en destabilisering af Frankrig, men også om et
varselsskud i næsen på præsident Hollande, der for nylig gjorde sig upopulær i
visse angloamerikanske kredse, da han kom ud og talte for en nedtrapning over
for Rusland og en snarlig afslutning af sanktionerne.
Er det altså berettiget kun at tale om et »angreb på menings- og
ytringsfriheden« i denne sammenhæng, som den »radikale islam« på demonstrativ
vis er ansvarlig for? Eller bliver, netop gennem denne »fortælling«, som det så
fornemt hedder på moderne sprog, en begivenhed udstyret med en troværdig
forklaring, der imidlertid typisk sejler under falsk flag? Selvfølgelig handler
det om »islamisk ekstremisme« – men netop en sådan, der tjener en politisk
dagsorden.
Det er i denne forbindelse interessant, hvordan den ukrainske premierminister
Jatsenjuk (Victoria Nulands »Jats«) i en tale for Det tyske, udenrigspolitiske
Selskab (DGAP) uimodsagt kunne hævde, at alle huskede, hvordan Sovjetunionen
havde overfaldet Tyskland og Ukraine! Da den russiske viceudenrigsminister
Vladimir Titov derefter bad om en udtalelse fra det tyske Udenrigsministerium om
Jatsenjuks udtalelser, lød svaret, at Forbundsregeringen ikke afgav nogen
kommentar til hans udtalelser. Berlin ville dog ikke stille spørgsmålstegn ved
tyskernes ansvar for sovjetiske borgeres død under Anden Verdenskrig. Hvis man
vil bedømme dette svar venligt, kan man indstille Udenrigsministeriet til
Nobelprisen i ’dans på æg’.
Realiteten er derimod nærmere en belysning af NATO-Gladio-Operationens praksis,
hvor man under den Kolde Krig støttede såkaldte »Stay-behind«- (»tilbageblevne«)
netværk for det tilfælde, at der blev krig med Sovjetunionen, og som bestod af
tidligere nazister, antikommunister eller – i Ukraines tilfælde – Stepan
Banderas netværk. CIA’s, MI6’s og BND’s, den tyske efterretningstjenestes,
kontrol med disse netværk er veldokumenteret.
70 år efter Anden Verdenskrigs slutning hersker tydeligvis stadig den samme

anskuelse ud fra mottoet: Mine skurke er gode skurke, og dine skurke er
forbrydere. Denne dobbeltmoral i Vestens angivelige frihedselskende og
demokratiske anskuelse stikker pinligt ud. Således kommenterede den kinesiske
avis Global Times, at når det drejede sig om terrorisme i Paris, forlanger
Vesten korrekt uindskrænket solidaritet. Men når det drejer sig om terrorisme
imod Kina, fremstiller Vesten dette endda som en kinesisk påstand (med den
implikation, at det drejede sig om legitime protester mod den kinesiske
regering). Og Konstantin Kosatjev, ledende parlamentariker i det Russiske
Føderationsråd, påpegede, at reaktionen på terroren i Paris må være den samme,
som ved mordattentatet i Odessa, hvor ukrainske mennesker indebrændte levende.
»Ville europæerne sluge det? Ville de europæiske politikere tie og lade, som
om intet var hændt?«, skrev Kosatjev på sin blog.
Senator Graham krævede i sin pressekonference, at politikken må føres tilbage
til den standard, som præsident Lincoln fastsatte, og som gik ud fra, at
republikken kun kan bestå, hvis regeringen siger den uindskrænkede sandhed,
fordi der kun på denne måde kan herske den nødvendige tillid i samfundet. Netop
denne tillid er i dag i vidt omfang forsvundet mellem regeringen og befolkningen
i USA og Europa.
Hvis den tyske regering vil ændre dette, må den omgående indlede en undersøgelse
af implikationerne af senator Grahams pressekonference og gøre en ende på den
utålelige mørklægning af Jazi-kuppet i Kiev.

(Se også: Jacques Cheminades erklæring: Vores 11. september)

RADIO SCHILLER den 12. januar 2015:
Frankrig vil ikke knækkes
Med formand Tom Gillesberg

FRANKRIGS 11. SEPTEMBER:
Jacques Cheminade, formand for
Solidarité et Progrès,
kræver tilbundsgående undersøgelse af
Londonistan
Paris, 8. jan. 2015 – Jacques Cheminade, tidligere fransk præsidentkandidat og
formand for Solidarité et Progrès[1], udstedte følgende erklæring i torsdags med
titlen »Face à Notre 9/11«, »Vi står over for vores 11. september«, efter
blodbadet på det satiriske ugemagasin Charlie Hebdos kontorer, der dræbte 12
mennesker og sårede 11 andre. Erklæringen er oversat fra den originale franske,
der kan læses på Cheminades webside:

»Frankrig er truet. Men vi må ikke give efter for frygtens diktatur. For at
holde hovedet koldt må nationen forenes for at bekæmpe terrorismen overalt,
hvor den viser sig, og frem for alt ikke længere tolerere de forudsætninger,
under hvilke den blomstrer.
Det er vores politis, vore nationale sikkerhedsstyrkers (gendarmeriet) og
vores efterretningstjenestes ansvar at bekæmpe terrorismen. De må tage den
umiddelbare trussel, vi konfronteres med, meget alvorligt, over alt og i
deres daglige indsats. Der er ingen ’ensomme ulve’; der er mindre og
mellemstore terrororganisationer, som mere eller mindre manipuleres. Vi må
fra andre europæiske lande kræve en grænsekontrol, der er betegnelsen værdig,
for vi er i krig. Hjemme må vi gøre en ende på alle tilskyndelser til vold,
inklusive via billeder, der udbredes i voldelige videospil, som terroristerne

ofte er glødende tilhængere af, og som er med til at gøre dem til syge sjæle.
Ansvaret for at forandre forudsætningerne ligger i vores generelle politik.
Vi må stille Saudi Arabien og Qatar, hvor visse institutioner og familier har
finansieret og fortsat finansierer ’salafist’-terrorisme, til ansvar. Vi må
stille Recep Tayyib Erdogans Tyrkiet, som spiller på begge sider og således
er medskyldig, til ansvar. Vi må gøre en ende på alle »særlige partnerskaber«
med disse lande.
Vi må kræve en undersøgelse af den rolle, der spilles af banknetværk, især de
britiske, og som agerer som overførselskanaler for de penge, som stilles til
rådighed for terroristerne i al-Qaeda og Islamisk Stat. Det er disse
falskmøntnere, der holder disse forvildede kriminelle gående.
Vi må desuden ikke tillade debatten at afspores til at dreje sig om at være
imod immigration og muslimer, som ville føre til, at vi gik i den fælde, der
er udlagt for os. At bekæmpe antisemitisme i særdeleshed med al vor kraft
betyder, at vi støtter en dialog mellem civilisationer, kulturer og
religioner.
Lad os sige det ligeud: Med den strategi for kaos, der er rettet mod Europa
og Frankrig, kaster finansoligarkiet ved på den islamiske terrorismes bål –
det afsløres af aftalerne mellem Londonistan-systemet og Saudi Arabien –
samtidig med, at de kræver krig mod islam, som PEGIDA-bevægelsen[2] i
Tyskland og de nationalistiske netværk i Frankrig, inklusive inden for Front
Nationale, gør det. Frankrig er »en bestemt idé«, eller en pagt indgået med
frihed i verden, og ikke et afsporet begreb om doktrinær suverænisme, som hos
det britiske UKIP[3] eller Alternativ for Tyskland[4], som de facto er
associeret med PEGIDA.
Udelukkende kun i en verden uden City of London og Wall Street, og indgydt
liv af ånden fra Den nye Silkevej på global skala, ånden fra en gensidig
udvikling, kan terrorisme virkelig bekæmpes. Frankrig kan og må blive en
grundpille i denne nye verden.«

Foto: Jacques Cheminade, tidligere fransk præsidentkandidat; formand for
Solidarité et Progrès
[1] LaRouche-bevægelsen i Frankrig, -red.
[2] Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida;

dansk: Patriotiske europæere mod islamiseringen af Vesten), er en tysk, politisk
bevægelse med base i Dresden. Siden oktober 2014 har den organiseret offentlige
demonstrationer, der tager sigte på den tyske regering mod det, den anser for at
være en islamisering af Europa.
[3] U.K. Independence Party
[4] Alternative für Deutschland

Fra LaRouche-bevægelsen 9. jan. 2015:
Voksende tegn på Wall Street/Londondesperation
Faren for generel krig – termonuklear krig – mod Rusland, der kommer fra den
truende bankerot af Wall Street og City of London, er helt klart drivkraften bag
desperate handlinger fra hele dette oligarkiske apparat. Dette er blevet
reflekteret i de sidste 24 timer på både de finansielle og strategiske
krigsfronter.
Først og fremmest kom angrebet på ugebladet Charlie Hebdos kontorer i Paris.
Dette er et forvarsel om yderligere terrorhandlinger af denne art, advarede
Lyndon LaRouche i torsdags. »Dette kommer fra London og er en del af det
britiske krigsfremstød. Deres politik er massiv befolkningsreduktion, og
anvendelsen af terrorinstrumenter må forstås i denne sammenhæng.«
LaRouche advarede om, at briterne vil spille på begge sider af islam/anti-islamorkestreringen.
»Terrorisme er terrorisme, uanset den specifikke etiket«, hævdede LaRouche.
»Det vil kræve en del seriøst og kompetent efterretningsarbejde at besejre
dette truende angreb.«
LaRouche tilføjede, at angrebet i Paris må ses som en advarsel om lignende
aktioner, som vil bryde ud andre steder.
»Undervurder ikke«, fortsatte LaRouche, »betydningen af pressekonferencen på
Capitol Hill i onsdags med tidligere senator Bob Graham og de nuværende
kongresmedlemmer Walter Jones og Stephen Lynch sammen med familierne til ofre
for 11. september. De fangede virkelig den saudiske – faktisk den anglo-

saudiske – hånd på højeste niveau bag al alvorlig global terrorisme. Dette er
en meget vigtig afsløring af den virkelige terrortrussels natur, som er
styret fra højeste niveau.«
Der er da også allerede ved at komme beviser op til overfladen, der indikerer en
klar, britisk hånd bag terrorangrebene i Paris. Torsdag aften afslørede Daily
Telegraph klare forbindelser mellem en af gerningsmændene i Paris og Abu Hamza,
der igennem mange år har rekrutteret folk til jihad med base i Finsbury Park
moskeen i London. Abu Hamza blev domfældt ved en amerikansk statslig domstol
sidste år for at sponsorere terrorisme, men under sin rettergang var hans
forsvar, at han arbejdede på vegne af MI5, Storbritanniens modstykke til FBI.
Den samme desperation, der er drivkraften bag den nye bølge af terrorisme i stil
med 11. september, driver også republikanske kongresledere til at bøje sig for
Wall Streets krav om omgående garantier for ubegrænset bail-out gennem
skatteborgernes penge af deres totalt bankerotte finansboble. Samtidig presser
de også på, som Lyndon LaRouche advarede, for at få indført onde nedskæringer,
der har Amerikas fattigste og mest sårbare som målgruppe – gennem nedskæringer i
madkuponer og social bistand til handicappede og veteraner. Dette er nøjagtig
det samme som den britiske politik for radikal befolkningsreduktion.
LaRouche har for nylig forudsagt, at det republikanske lederskab i Kongressen
meget snart vil blive lige så forhadt som Obama.
Republikanere i Repræsentanternes Hus, der responderede til den fortsatte rædsel
på Wall Street for en snarlig nedsmeltning, forsøgte onsdag at hamre endnu en
Wall Street bail-out-lov igennem – og de blev slået af en disciplineret,
demokratisk afstemning. Snarere end at udnytte deres flertal i Huset, brugte
republikanere nogle procedureregler til at gå uden om Husets Komite for
finansielle tjenesteydelser og kræve en omgående afstemning om lovforslag HR 37,
en samling forholdsregler for afregulering, inklusive yderligere to års
forlængelse af sidste frist-datoen fra juli 2017 for banker til at sælge ud af
deres kautionerede gældsforpligtelser og fjerne alle kautionsforpligtelser på
derivatkontrakter. Alle demokrater for nær 35 stemte »nej«, og forholdsreglerne
blev nedstemt med seks stemmer (vedtagelse kræver et to tredjedels flertal).
Demokrater, inklusive senator Elizabeth Warren, og kongresmedlemmer Maxine
Waters og Keith Ellison, var stadig rasende over Obama-Jamie Dimon-svindelen i
december, der ophævede forbuddet mod bail-out fra FDIC (den amerikanske,
statslige indskudsgarantifond) af futures-derivater på råmaterialer, og selv
leder af mindretallet, Nancy Pelosi, mobiliserede demokratisk opposition.
Mens dette var en begrænset, men nyttig, sejr for bagtroppen, så forråder det

det fortsatte Wall Street-hysteri og åbner dørene for Lyndon LaRouches ægte
løsning: Driv Wall Street til bankerot ved at gennemføre hans Fire Hovedlove,
med genindsættelsen af den originale Glass/Steagall-lov fra 1933 som den første.
I en lignende desperat handling var den ukrainske premierminister (Victoria
Nulands »vor mand Jats«) i Berlin i torsdags, hvor han mødtes med den tyske
kansler Merkel og pressede på for yderligere konfrontation med Rusland og med
præsident Putin i særdeleshed. Mens den franske præsident Hollande har ydet
modstand mod det fortsatte angreb mod Rusland og har presset på for, at
Normandiet-gruppen af statsoverhoveder fra Ukraine, Rusland, Frankrig og
Tyskland snart skal mødes i Kasakhstan for at løse Ukrainekrisen, leverede
Jatsenjuk et aggressivt angreb på Putin og beskyldte Rusland for at stå bag
hackerangrebet på den tyske regerings computere og beskyldte Putin personligt
for at sende horder af »banditter« ind i Østukraine. Merkel gjorde intet forsøg
på at modsige Jatsenjuks skandaløse provokationer.
Tilbage før årsskiftet advarede LaRouche allerede om, at de allerførste dage og
uger i 2015 ville blive opgørets øjeblik på global skala. Begivenhederne i de
seneste 48 timer viser blot, hvor præcise hans advarsler har været.

Fra LaRouche-bevægelsen 8. januar
2015:
Riv Det britiske Imperium ned;
indvarsl kreativitetsalderen!
Pressekonferencen i dag i Washington på Capitol Hill om de 28 hemmeligstemplede
sider [af den særlige Kongresundersøgelse af angrebene 11. sep. 2001, -red.] med
tidligere senator Bob Graham og de nuværende kongresmedlemmer Walter Jones og
Stephen Lynch, var et hårdt slag mod Det britiske Imperium og deres globale
terrorapparat. Og det var på høje tid, at det skete, lød Lyndon LaRouches
kommentar i dag.
Så meget desto mere, fordi kun få timer, før pressekonferencen i Washington
begyndte, blev samme, britisk-styrede terrorapparat brugt i Paris, Frankrig,
hvor maskerede og tungt bevæbnede terrorister dræbte 10 journalister og to
politibetjente på det franske, satiriske blad Charlie Hebdos kontor. På grund af

deres finanssystems ukontrollerbare implosion har Lyndon LaRouche i de seneste
uger advaret om, at man kan regne med, at Det britiske Imperium vil tage krig i
brug – inklusive finansiel, militær og irregulær krigsførelse, såsom terrorisme
– i et forsøg på at fastholde deres dødsgreb om planeten.
På pressekonferencen om de 28 sider fordømte senator Graham og
kongresmedlemmerne Jones og Lynch ikke blot saudiernes rolle i 11. septemberangrebene, men trak mere end én gang en parallel til »det britiske forræderi«
mod USA under borgerkrigen. Senator Graham krævede et »Lincolnsk« svar fra
landets institutioner, hvilket er milevidt fra det, man hidtil har set fra
Kongressens og den udøvende magts side. De bebudede et fremstød for at få
senatorer til at introducere en resolution mage til den, der er blevet
introduceret i Repræsentanternes Hus, og som kræver en ophævelse af
hemmeligstemplingen af de 28 sider. Faktisk gik flere af deltagerne i
begivenheden, inklusive medlemmer af LaRouche-bevægelsen, direkte fra Capitol
Hill-pressekonferencen og videre til at udføre lobbyvirksomhed over for
senatorer og kongresmedlemmer for, at de skulle gøre præcis dette.
Nu må der gøres endnu mere, og det hurtigt. Euroens fortsatte dyk varsler
nedsmeltningen af det transatlantiske finanssystem, selv før de afgørende græske
valg den 25. januar. Det britiske Imperium har lanceret fornyet finansiel
krigsførelse imod Rusland, som kunne give bagslag – og det særdeles eksplosivt –
hvornår det skal være. Og Jeb Bush, som det sande barnebarn af den nazistiske
Prescott Bush, han er, lancerede sin præsidentkampagne med en fundraisingkampagne med slægtninge i … Greenwich, Connecticut, hedgefondenes hovedstad i
USA!
Men, bemærkede Lyndon LaRouche i dag, nu, hvor Republikanerne har konsolideret
magten i Kongressen, og med Wall Street-interesserne, der koncentreres i de
republikanske ledere, vil Det republikanske Parti hurtigt blive det mest
forhadte parti i USA.

Stort »terrorangreb« i Paris i dag
Paris, 7. jan. 2015 (Nouvelle Solidarité) – I morges kl. 11:26 tiltvang tre
hætteklædte personer i sort tøj og bevæbnet med Kalashnikov-geværer og
kropsbårne raketkastere sig adgang til den bygning, der rummer det franske,
satiriske ugeblad Charlie Hebdo, i det indre af Paris, hvor de gennemførte et

skudangreb, der varede fem minutter, og dræbte 12 mennesker, herunder to
politibetjente, der kom til gerningsstedet for at gribe ind. Blandt de dræbte
var en stor del af dette meget populære ugeblads redaktion, der var samlet til
deres ugentlige redaktionsmøde. Det omfatter flere af bladets stjernereportere
og talentfulde karikaturtegnere, som af den franske offentlighed er velkendt
under navnene Charb, Cabu, Wolinski og Tignous, samt den venstreorienterede
økonom Bernard Maris, et medlem af bestyrelsen i Bank of France, og som også er
en del af bladets redaktion.
Ligesom ved andre, nylige begivenheder i Frankrig, rapporterer en politibetjent
og flere journalister, der overlevede angrebet, at »terroristerne« kaldte sig
al-Qaeda-tilknyttede og råbte »Allahu Akbar« og »Profeten vil blive hævnet«.
Ifølge rapporterne talte de fransk som en indfødt.
Alt imens der må indsamles meget mere efterretningsmateriale, så lyder en
førsteevaluering på, at vi er vidne til et fuldt optrappet forsøg på at styrte
Europa ud i et kaosscenario, hvor man bevidst sætter forskellige sektioner af
befolkningen op imod hinanden – pro-immigration imod anti-immigration; promuslimer vs. anti-muslimer – på et tidspunkt, hvor de tværtimod burde forene sig
for at konfrontere tidens store, strategiske spørgsmål, finanskrakket og faren
for krig.
Det såkaldte »islamistiske« angreb imod Charlie Hebdo kommer kun fire dage efter
angrebene på tre moskéer i Sverige, hvor det fremmedfjendske Demokratiets Parti
har fordoblet sin styrke siden 2010. I Nederlandene har Geert Wilders-tilhængere
fra Frihedspartiet på deres blogs skrevet, at de fuldt ud støtter disse aktioner
i Sverige, og at de vil gøre det samme i Nederlandene. Angrebet i Frankrig
kommer også på et tidspunkt, hvor demonstrationer i Tyskland for og imod
immigration mobiliserer tusinder af mennesker hver mandag, under anførelse af
PEGIDA (Europæiske Patrioter imod Islamisering af Vesten), med 18.000 mennesker
i Dresden alene den 5. jan.!
Selve bladet Charlie Hebdo har leget med denne eksplosive ild i nogen tid. I
2006 var det dem, der publicerede de fornærmende Mohammed-tegninger, efter
Danmarks Jyllandsposten og den franske avis France Soir. Dengang rapporterede
CounterPunch, et venstreorienteret blad med base i USA, at den neokonservative
Daniel Pipes, stifter af Middle East Forum, var den, der leverede
karikaturtegningerne til Jyllandsposten. Dengang havde Geert Wilders erklæret,
at Koranen var det samme som Mein Kampf. Da han blev sagsøgt for det, meddelte
Middle East Forum stolt, at de finansierede Wilders’ advokatforsvar. Desuden
stiftede Robert Spencer, en af Pipes’ venner, Jihad Watch, og hele denne
operation på det tidspunkt blev koordineret gennem Middle East Media Research

Institute, MEMRI, en neokonservativ organisation stiftet af Randolph Foundation
og Rådet for Udenrigsanliggender (CFR), hvor man finder Donald Rumsfeld, John
Ashcroft, Bernard Lewis, Irving Kristol fra PNAC (Project for the New American
Century), etc.
Denne gang var Charlie Hebdo igen i færd med at gå videre med endnu en
provokation. Forsidehistorien på deres nye udgivelse var om Michel Houellebecq,
en professionel »provokatør«, der netop har udgivet en roman, Soumission
(underkastelse). Bogens scenarie er, at, i 2025, sætter et fransk præsidentvalg
Marine Le Pen op imod en muslimsk kandidat, der støttes af højrefløjspartiet
UMP, Socialistpartiet og andre etablerede partier. Han vinder faktisk og kører
en god politik generelt, inklusive fred og økonomisk udvikling, bortset fra, at
alle kvinder skal bære slør, holde op med arbejde uden for hjemmet, osv.!
Alle aktørerne i denne tragedie har tydeligvis blevet profileret med en masse
sminke for at skabe en vis virkelighedstro fremtoning. Operationens specifikke
mål er endnu ikke klart. Jacques Cheminade, en associeret til LaRouche, har i
forskellige erklæringer bemærket, at »dette er et terrorangreb imod Frankrig« og
har opfordret til »national solidaritet« for at håndtere krisen, samt sagt, at
den virkelige fjende er »finansmagten«. Han bemærkede også, at angrebet blev
udført af »professionelle«. I en svag erklæring foran Charlie Hebdos kontorer,
opfordrede den franske præsident Francois Hollande til »national enhed« og til,
at Frankrig besvarede dette angreb med enhed.

Medmindre der bygges mindst 35 nye
kernereaktorer,
trues Frankrig af energi-blackouts
22. september 2014 (Nouvelle Solidarité) – Den 10. september advarede Dominique
Maillard, chefen for Netværks- og Elektricitetsafdelingen (RTE) af Electricité
de France (EDF), der står for el-distribution, om, at elforsyningen kunne blive
utilstrækkelig i den kommende periode. I det mindste hvert tiende år kræver en
hård vinter, som den, der imødeses i 2016, en ekstra margin for at kunne klare
efterspørgslen. RTE’s job er at regulere forsyningen og efterspørgslen. Mens
efterspørgslen har været mere eller mindre stabil, er det forsyningen, der er

problemet, sagde Maillard. Den tidlige nedlukning af kernekraftstationen i
Fessenheim med udgangen af 2014 vil reducere forsyningen med 1800 MW, og ny
europæisk lovgivning vil tvinge EDF til at lukke adskillelige af de kul- og
gasfyrede kraftværker.
Adspurgt af l’Usine Nouvelle, ringede også chefen for Atomenergikommissionen
(CEA) Bernard Bigot med alarmklokken:
»Hvis Frankrig ønsker at opretholde sin uafhængighed af olie og gas, og dække
50 % af sin elektricitets-produktion med kernekraft, som besluttet af
præsidenten (Holland besluttede at behage de grønne ved at reducere
kernekraft-andelen fro 78 % til kun 50 %, -red.), er vi nødt til at lancere
konstruktionen af 35 reaktorer. Vi kan ikke forvente, at de nuværende
reaktorers livscyklussen vil række ud over 55-60 år. I år 2050-2055 vil alle
reaktorer, der i øjeblikket opererer, være lukket ned. Derfor må og skal vi
påbegynde konstruktionen, inden de lukker, især, fordi det tager 8-10 år at
bygge et anlæg og tilslutte det til el-nettet. I Frankrig byggede vi mellem
1973 og 1990 tre til fire reaktorer om året, og dette skabte vores
produktionskapacitet. I dag vil det være fornuftigt og passende at planlægge
en ny reaktor om året. Udfordringen er at have en energipolitik, ikke for de
næste fem år, men for de kommende 50 år. Det var den tilgang, vi havde til
kernekraft i 1970’erne, hvor rigelig og billig energi var en af betingelserne
for fremskridt.«
Med hensyn til næste-generations reaktorer understregede Bigot, at det er
påkrævet før 2050 at erstatte de nuværende trykvandsreaktorer med tredjegenerations EPR’s og at have en eller to hurtige fødere, der tillader brug af
plutonium som brændstof.
»Dette ville tillade os et perspektiv, ikke for de næste 50 år, men for de
næste 8.000 år!«

Fjorten franske deputerede fra

Nationalforsamlingen i Moskva
for at protestere imod EU-sanktioner
Paris, 16. september 2014 (Nouvelle Solidarité) – Fjorten franske deputerede,
fra venstre til højre, var i Moskva fra den 10.-12. september for at fortælle,
at der ikke er enstemmighed i Frankrig for sanktioner mod Rusland. Besøget var
arrangeret af Foreningen for Fransk-Russisk Dialog, der har sæde i Paris.
Dialogforeningen blev grundlagt i 2004 af præsidenterne Jacques Chirac og
Vladimir Putin for at promovere en dialog, i særdeleshed mellem de folkevalgte
og virksomhedsledere, der investerer i begge lande. Delegationen blev ledet af
deputeret Thierry Mariani (UMP), som i dag sammen med den øverste chef for de
russiske jernbaner Vladimir Yakunin deler formandsskabet for Dialogforeningen.
I et interview med det fransksprogede online-magasin Russieinfo
(russiainfo.com), rapporterede Mariani, at delegationen havde mødtes med den
franske ambassadør, og derefter med Lavrovs viceudenrigsminister, i
Udenrigsministeriet. Senere blev de modtaget af præsidenten for Statsdumaen
(underhuset), Sergei Naryshkin. Tilstede ved mødet var også formanden for
Dumaens komite for udenrigsanliggender, Alexei Pushkov. Delegationen blev
modtaget af Vladimir Yakunin, såvel som også af Sergei Ivanov, stabschef for
præsidentens forretningsudvalg.
Blandt de budskaber, som russerne ønskede at viderekommunikere, sagde Mariani,
var deres uforståelse over for EU’s sanktionspolitik.
»Der har været 4 bølger af sanktioner«, fortalte Mariani til Russieinfo, »de
første to blev ’forstået’ af de russiske politikere, idet de stemte overens
med logikken i vestens utilfredshed i kølvandet på Ruslands annektering af
Krim. Den tredje sanktionsbølge blev lanceret efter tragedien med Malaysian
Airlines, før der var iværksat nogen undersøgelse. Det er ikke rationelt, at
Rusland skal sanktioneres uden noget bevis for dets skyld. Sluttelig var den
seneste bølge, effektueret fra den 11. september, endnu værre, eftersom den
blev annonceret på et tidspunkt, hvor der var en dialog mellem Poroshenko og
Putin. Vore samtalepartnere gav udtryk for deres manglende evne til at forstå
dette og deres skuffelse, samt det klare indtryk, at der er en politisk
forhåndsformodning rettet imod dem, og en kurs, der tydeligvis er dikteret af
amerikanerne.«
Mariani fortalte Russieinfo,

»at der ikke er nogen enstemmig godkendelse af sanktionerne i Frankrig. I
delegationen var der socialistiske deputerede, men også dem fra højre og
centrum. Derfor var vores budskab klart: Rusland har stadig venner i
Frankrig, og en del af den politiske klasse og befolkningen generelt
accepterer på ingen måde regeringens sanktionspolitik.«
Delegationen mødtes også med det fransk-russiske handelskammer, som
»udtrykte stor bekymring… de sagde, at mange projekter var blevet stoppet,
eller bremset… Europæiske virksomheder er utrolig forsigtige, fordi de
frygter amerikanske modforanstaltninger.«
Mariani henviste også til det katastrofale indtryk, som Frankrigs suspendering
af leverancen af Mistral-fartøjet havde skabt. På spørgsmålet om, hvorfor dette
skete, svarede Mariani:
»Dele af den amerikanske og europæiske politiske klasse havde ikke ændret sig
de sidste 20 år og befinder sig stadig i den Kolde Krig.« Han sagde, at han
til tider havde indtrykket af, at, efter angrebene på Rusland fra EU og
Europarådets parlamentariske forsamling, »er der nogle lande, som gør
regnskabet op. Når man ser den polske præsidents eller de baltiske
regeringsfolks holdning … står det klart, at de stadig er motiveret af vrede
over for Rusland.«
Tilbage i Paris var regeringen rasende og forsøgte at bruge
Nationalforsamlingens protokoller for etisk adfærd imod de deputerede.

Manuel Valls præsenterer ny regering
i Frankrig, udrenset for
antinedskærings-oprørere
Paris, 26. august 2014 – (Kilde: Nouvelle Solidarité): Den nye, franske regering
er netop blevet annonceret. Der er kun få personændringer, men næsten alle
»oprørerne« imod den strenge nedskæringspolitik, gennemtvunget af EU-ECB-IMFTrojkaen, er blevet sparket ud til fordel for top-til-bund-strømlining på vegne
af nedskæringspolitikken, og den udbudsside-økonomi, som præsident Francois
Hollande har vedtaget som sin hovedreform.
Tidligere minister for produktiv genopbygning, Arnaud Montebourg, som
præsenterede sig selv som en moderne Colbert, pro-industri og kritisk over for
’europæiseringspolitik’, alt imens han aldrig stillede spørgsmålstegn ved nogle
af fundamenterne for euroen og den Europæiske Monetære Union, er ude, ligesom
også to af hans nære allierede: uddannelsesminister Benoit Hamon og
kulturminister Aurelie Filipetti. Blandt »oprørerne« er kun justitsminister
Christiane Taubira tilbage.
Montebourg blev erstattet i Økonomiministeriet af en ung bankier, Emmanuel
Macron, som indtil for et par måneder siden var Hollandes generalsekretær i
Elysée-paladset. Han var ophavsmanden til »Pagten om Ansvarlighed«, som til dels
er kernen i regeringskrisen. Macron er den rådgiver, som overbeviste Hollande
om, at årsagen til, at selskaber ikke investerer i økonomien og skaber jobs er,
fordi deres profitmarginer er for små. Han hævdede, at ved drastisk at reducere
selskabernes bidrag til arbejdsstyrkens sociale omkostninger (pension,
arbejdsløshed, sundhedsforsikring osv.) og andre skatter, til musikken fra 41
mia. euro, ville selskabernes profitter vende, og de ville investere og skabe
jobs. Dette, uden at stille nogen betingelser om, at de skal gøre det.
Bemærk, at, i andet kvartal opnåede Frankrig rekorden i at være det land, hvis
erhverv udbetalte de højeste dividender til aktieindehavere: 40,7 mia. dollars,
en stigning på 30 % siden første kvartal.

Frankrig vil nedlukke
forsøgsreaktoren Osiris’ hovedanlæg
til produktion af isotoper til
medicinske formål
26. august 2014 – Paris (Nouvelle Solidarité): Den franske regering bekræftede
sin vanvittige beslutning den 4. august om at nedlukke den lille
forskningsreaktor Osiris (70MW), med ikrafttræden 31. december 2015.
Osiris, der har været i drift siden 1966, er en af de ni forskningsreaktorer i
verden, som producerer technetium-99 (Tc-99), den mest anvendte og uerstattelige
radioaktive isotop, som bruges i scintigrafi og andre medicinske
billedbehandlingsteknikker for at diagnosticere frem for alt cancer. Osiris er
et hovedanlæg for verdenssundheden; beslutningen om at nedlukke det er tæt på at
være en kriminel handling.
For eksempel producerede Osiris i 2010, da produktionen af medicinske isotoper
midlertidigt var utilgængelig i både Canada og Holland, 20 % af verdens
forsyninger. (Under normale omstændigheder producerer anlægget 5 til 7 % af
verdens årlige forsyninger.) Alene i de første fem måneder af 2013 muliggjorde
Osiris 1,2 mio. medicinske procedurer over hele Europa. At nedlukke det nu vil
skabe en akut mangelsituation, eftersom dets erstatning, forskningsreaktoren
Jules Horowitz (RJH), som er ved at blive bygget i Cadarache, Frankrig, først
kommer i drift i 2018-2020.
Produktionen af isotoper er generelt blot et biprodukt af
atomforskningsreaktorer, hvis hovedformål det er at teste og undersøge nye
materialers opførsel ved at udsætte dem for bestråling. Nye metallegeringer, som
overvejes til anvendelse under missioner i rummet, eller til fusionskraftværker,
især for ITER, skal først testes i sådanne forskningsreaktorer.
Siden kæmpejordskælvet og tsunamien i Japan i marts måned 2011 har tilsyn med
atomkraftværker krævet, at alle atomkraftværker skal forstærkes med henblik på
at kunne modstå jordskælv og nedslaget af en flyvemaskine. At opgradere Osiris
ville kræve henved 50 mio. euro. Men Frankrigs førende offentlige atomoperatør,
Kommissionen for Atomkraft (CEA), var ude af stand til at skaffe finansiering og
appellerede til regeringen om hjælp, alt imens selve regeringen er bankerot.

Fagforeninger og lokalvalgte embedsmænd er rasende over nedlukningen. Men
regeringen gennemtrumfede sin beslutning til trods for den kendsgerning, at både
det Franske Medicinske Akademi og det Franske Farmakologiske Akademi advarede
om, at denne snarlige lukning af Osiris ville være en trussel mod kvaliteten af
patientbehandlingen. Et af regeringens argumenter er, at, indtil RJH kommer i
drift, er positron-emissionstomografi (PET) en acceptabel, alternativ
diagnosticeringsprocedure.
Professor André Aurengo, chefen for nuklearmedicin ved Pitié-Salpêtrière
Hospitalet i Paris, kritiserede voldsomt denne løgn og demonstrerede, at den er
videnskabeligt usand. Visse sygdomme, som kan diagnosticeres af Tc-99, kan
simpelt hen ikke detekteres af PET. Endvidere iflg. fagforeningerne har yderst
få medicinske faciliteter adgang til PET, og det ville koste 600 mio. euro at
give dem mulighed for at anskaffe det nødvendige udstyr – ti gange det beløb,
som en opgradering af Osiris vil koste! Professor Aurengo understregede
regeringens »tunge ansvar«, hvis beslutning vil være årsag til »et virkeligt tab
af chancer« for cancerpatienter, især børn.

Foto: Osiris forsøgsreaktoren

Den kinesiske præsident promoverer
det Ny Silkevejsprojekt på historisk
statsbesøg i Frankrig
27. marts 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jinping ankom tirsdag til Frankrig
på et tredages besøg, hvor franskmændene giver ham den gennemførte røde-løberbehandling. Besøget fejrer 50-års jubilæet for optagelsen af relationer mellem
Frankrig og Den kinesiske Folkerepublik, i 1964, da præsident Charles de Gaulle
var den første vestlige præsident til at optage relationer med Kina, hvilket

fejres i aften i Paris under Xi Jingpings besøg på Charles de Gaulles
Instituttet. Mindehøjtideligheder, konferencer og arrangementer vil finde sted i
løbet af hele året.
Under sit besøg, skrev onsdagsudgaven af Le Monde, »håber hr. Xi at promovere
projektet om en ’Ny Silkevej’, et tema, som han også vil gå i detaljer med i sin
tale i morgen i UNESCO, i Paris. Kinas diplomati for den Ny Silkevej tilsigter
at genopbygge en logistisk korridor, som kan fungere som stabile
udstrømningscentrer i Kinas indre provinser, og som også kan åbne det kinesiske
marked for europæiske produkter.«
Præsident Xis europæiske rejse begyndte i Holland den 22. marts og vil slutte i
Tyskland og Belgien. I Tyskland vil han besøge Duisburg, efter eget ønske, hvor
Yuxinou-toget tre gange om ugen ankommer fra Chongqing, hvor den 11.179
kilometer lange jernbanelinje begynder i det sydvestlige Kina. I Bruxelles vil
han mødes med EU-lederskabet, EU-rådets præsident Herman van Rompuy, præsident
for EU-kommissionen José Manuel Barroso, samt præsidenten for EU-parlamentet
Martin Schultz.
Ligeledes efter eget ønske begyndte Kinas præsident sin rejse til Frankrig i
Lyon, der har en stærk historisk forbindelse med Kina. Som Frankrigs første
centrum for silke går Lyons bånd til Kina tilbage til det 16. århundrede og er
fortsat frem til i dag. AFP rapporterer, at, i en tale ved en middag med henved
150 lokale personligheder i Lyon, efter at have smagt noget Beaujolais, pølse og
Beaufort-ost, sagde Xi, at byen »var et af de vigtige ankomststeder i Europa for
Silkevejen, som begyndte i min hjemprovins Shaanxi.«
Lyons kærlighed til Kina blev først udviklet af jesuitterne i 1656 på Trinity
College og igennem Fader Edmond Auger SJ (Jesu Selskab), som var involveret i
missioner til Kina. I 1616 blev det første, latinske manuskript af Matteo Riccis
Om Jesu Selskabs kristne ekspeditioner til Kina publiceret af Nicolas Trigault
og oversat til fransk i Lyon samme år; jesuitterne sendte også missionærer til
Kina fra Frankrig i det 17. århundrede.
Lyon er også vært for Det franko-kinesiske Institut, det eneste fungerende,
kinesiske universitet uden for Kina. Grundlagt i 1920 er det et universitet på
højeste niveau for de længst fremskredne studerende, i lighed med Frankrigs
Ecole Normale. Det er her, mange kinesiske studenter er kommet for forberedende
studier i det franske sprog, videnskab osv., og hvor de kan forfølge studier ved
andre højere læreanstalter, før de vender hjem til Kina. Mange skoler i Lyon
underviser i mandarinkinesisk som første eller andet sprog, og der er i
øjeblikket 3.000 kinesiske studenter i byen.

At besøge Det franko-kinesiske Institut var den stærkeste grund til, at Xi
Jinping ønskede at komme til Lyon for at mindes Zhou Enlai og Deng Xiaoping, som
blev uddannet og udøvede deres politiske aktiviteter her. Xi Jinping er den
fjerde højtstående kinesiske regeringsrepræsentant, der besøger Lyon, idet de
andre var daværende vicepremierminister Deng Xiaoping i 1975; præsident Jiang
Zemin i 1994 og igen i 1999; og daværende vicepræsident Hu Jintao i 2001. Ifølge
en fremstående sinolog besluttede Beijing, efter Kulturrevolutionens afslutning
i 1976, at vedtage den gaullistiske vejledende planlægning som deres økonomiske
model for fremtiden.
Sidst, men ikke mindst, er målet for rejsen at opveje et stort handelsunderskud
fra Kina til Frankrig og integrere den franske økonomi i Kinas vækstplaner.
Præsident Xi besøgte i onsdags Lyons førsteklasses medicinske laboratorium,
bioMérieux, som udvikler in vitro diagnosticeringsmetoder for smitsomme
sygdomme, hjertekar-sygdomme og specifikke cancerformer.
Kinas førende bilfabrikant, Dongfeng, skal skrive under på en andel i Peugeot
(PSA), som for nylig var ude på dybt vand, og som staten også tager en andel i.
Dongfeng og den franske stat investerer hver 800 millioner euro, den største
investering af et kinesisk selskab i Frankrig. Kina repræsenterer allerede 20 %
af Peugeots marked, og det fælles foretagende tilsigter at give Peugeot større
adgang til de kinesiske og asiatiske markeder.
Det forventes, at man vil annoncere en kæmpehandel med Airbus Helicopters om
levering af 1000 (EC175) helikoptere til Kina over de næste ti år via et frankokinesisk industripartnerskab. Det forventes også, at Kina vil forny sin samling
for ti år af A320 Airbusser i Tianjin. Kina forventes også at annoncere købet af
70 fly fra Airbus, 43 stk. A320, og fortsætte med købet af 27 stk. A330 fly, som
Beijing sidste år indefrøs, da EU besluttede at beskatte CO2-udslip fra
udenlandske flyselskaber.
Eftersom der allerede er et meget fremskredent samarbejde omkring atomkraft og
luftfart, arbejder franskmændene på nye kontrakter inden for andre områder:
agro-industrielle foretagender (kineserne forventes at åbne deres grænser til
fransk charcuteri, hvilket vil gøre alle de franske slagtere glade),
sundhedstjenester og lægelaboratorier og med at hjælpe Kina med at løse deres
luftforureningsproblemer i byerne.

Den kinesiske præsident promoverer
det Ny Silkevejsprojekt på historisk
statsbesøg i Frankrig
27. marts 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jinping ankom tirsdag til Frankrig
på et tredages besøg, hvor franskmændene giver ham den gennemførte røde-løberbehandling. Besøget fejrer 50-års jubilæet for optagelsen af relationer mellem
Frankrig og Den kinesiske Folkerepublik, i 1964, da præsident Charles de Gaulle
var den første vestlige præsident til at optage relationer med Kina, hvilket
fejres i aften i Paris under Xi Jingpings besøg på Charles de Gaulles
Instituttet. Mindehøjtideligheder, konferencer og arrangementer vil finde sted i
løbet af hele året.
Under sit besøg, skrev onsdagsudgaven af Le Monde, »håber hr. Xi at promovere
projektet om en ’Ny Silkevej’, et tema, som han også vil gå i detaljer med i sin
tale i morgen i UNESCO, i Paris. Kinas diplomati for den Ny Silkevej tilsigter
at genopbygge en logistisk korridor, som kan fungere som stabile
udstrømningscentrer i Kinas indre provinser, og som også kan åbne det kinesiske
marked for europæiske produkter.«
Præsident Xis europæiske rejse begyndte i Holland den 22. marts og vil slutte i
Tyskland og Belgien. I Tyskland vil han besøge Duisburg, efter eget ønske, hvor
Yuxinou-toget tre gange om ugen ankommer fra Chongqing, hvor den 11.179
kilometer lange jernbanelinje begynder i det sydvestlige Kina. I Bruxelles vil
han mødes med EU-lederskabet, EU-rådets præsident Herman van Rompuy, præsident
for EU-kommissionen José Manuel Barroso, samt præsidenten for EU-parlamentet
Martin Schultz.
Ligeledes efter eget ønske begyndte Kinas præsident sin rejse til Frankrig i
Lyon, der har en stærk historisk forbindelse med Kina. Som Frankrigs første
centrum for silke går Lyons bånd til Kina tilbage til det 16. århundrede og er
fortsat frem til i dag. AFP rapporterer, at, i en tale ved en middag med henved
150 lokale personligheder i Lyon, efter at have smagt noget Beaujolais, pølse og
Beaufort-ost, sagde Xi, at byen »var et af de vigtige ankomststeder i Europa for
Silkevejen, som begyndte i min hjemprovins Shaanxi.«
Lyons kærlighed til Kina blev først udviklet af jesuitterne i 1656 på Trinity
College og igennem Fader Edmond Auger SJ (Jesu Selskab), som var involveret i
missioner til Kina. I 1616 blev det første, latinske manuskript af Matteo Riccis

Om Jesu Selskabs kristne ekspeditioner til Kina publiceret af Nicolas Trigault
og oversat til fransk i Lyon samme år; jesuitterne sendte også missionærer til
Kina fra Frankrig i det 17. århundrede.
Lyon er også vært for Det franko-kinesiske Institut, det eneste fungerende,
kinesiske universitet uden for Kina. Grundlagt i 1920 er det et universitet på
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studier i det franske sprog, videnskab osv., og hvor de kan forfølge studier ved
andre højere læreanstalter, før de vender hjem til Kina. Mange skoler i Lyon
underviser i mandarinkinesisk som første eller andet sprog, og der er i
øjeblikket 3.000 kinesiske studenter i byen.
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Foto: Præsident Xi Jinping skriver i gæstebogen den 26. marts 2014 under et
besøg i Charles de Gaule-stilftelsen i Paris

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.

