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Schiller Instituttets formand,  

Tom Gillesberg: 

Vi behøver samarbejde i stedet for krig 
»Det er ikke naturligt, at USA og Europa skal gå i 

krig med Rusland og Kina. Vi har i stedet brug for 

samarbejde. USA, Rusland og Kina har mange iden-

tiske udfordringer, som f.eks. problemer med vand-

mangel og store projekter, der skal realiseres, og 

hvor det ikke kan lade sig gøre, hvis man lader de 

private, finansielle interesser med base i London og 

Wall Street holde taktstokken. Man har brug for en 

stabil verden med langsigtede samarbejdsaftaler. 

Rusland og Kina vil umådelig gerne samarbejde 

med USA og Europa. Man har ikke lyst til krig. 

Hvis vi kan smide marionetterne på porten og få 

nogle politiske ledere, der faktisk repræsenterer be-

folkningens og nationernes egentlige interesser, og 

ønsker samarbejde i stedet for konfrontation, så er 

der en vej ud af det her.« 

 

Helga Zepp-LaRouche:  

Det drejer sig ikke om Ukraine, men om  

en termonuklear Tredje Verdenskrig 
9. marts 2014 – Før vi endegyldigt og uigenkaldeligt 

når til det punkt i menneskehedens historie, hvor der 

ikke er nogen vej tilbage – det punkt, hvor en global, 

termonuklear krig udsletter menneskets eksistens – 

må vi handle meget hurtigt for at rette op på den 

totale katastrofe, som EU’s og USA’s imperiepolitik 

har anrettet i Ukraine og i forholdet til Rusland og 

Kina. Og vi må frem for alt afskaffe roden til denne 

civilisationskrise, før vi når det uigenkaldelige 

punkt.                                                             Læs s. 2 

 

Lyndon LaRouche: 

Obamas Erklæring om Nødtilstand sætter 

ham i en tilstand af »præ-impeachment« 
6. marts 2014 – Med sin diktatoriske og grundløse 

erklæring om »National Nødtilstand« i dag, har Ba-

rack Obama anbragt sig selv i en tilstand af »præ-

impeachment«, erklærede Lyndon LaRouche. Og 

med sine handlinger forsøger han at fremprovokere 

en termonuklear konfrontation, som betyder Tredje 

Verdenskrig.                                                  Læs s. 3 

Zepp-LaRouche i Kina for at promovere 

Den ny Silkevej / Verdenslandbroen;  

advarer om faren for verdenskrig 
6. marts 2014 – I en række foredrag i Kina stillede 

Helga Zepp-LaRouche, stifter af og international 

formand for Schiller Instituttet, den kinesiske Ny 

Silkevejs-politik ind i en sammenhæng med den ak-

tuelle, globale krise. 

En delegation fra Schiller Instituttet under ledelse af 

Helga Zepp-LaRouche besøgte Kina i februar må-

ned. Fr. Zepp-LaRouche var, i sin egenskab af for-

mand for det internationale Schiller Institut, inviteret 

til en række foredrag i mere end et dusin tænketanke 

og universitetsinstitutioner for at referere om det Ny 

Silkevejsprojekt. Anledningen til rejsen var, at Ki-

nas præsident Xi Jinping sidste år annoncerede hen-

sigten om at bringe landet videre fremad med op-

bygningen af »et økonomisk Silkevejsbælte«. Her-

med tog han temaet med den Eurasiske Landbro op, 

som fr. Zepp-LaRouche allerede har været fortaler 

for i mere end tyve år.                                   Læs s. 3 

Rusland: FN og EU må undersøge den 

»tredje magts« snigskyttemord,  

som fremkaldte kuppet i Kiev 
8. marts 2014 – Stepan Banderas og den Ukrainske 

Oprørshærs forbrydelser fra Anden Verdenskrig, og 

spørgsmålet om, hvem, der stod bag snigskytterne, 

som saboterede den tyske udenrigsminister Frank-

Walter Steinmeiers kompromisaftale om en forhand-

let løsning i Ukraine, blev fremlagt i træk efter hin-

anden af Vitali Churkin, Ruslands permanente re-

præsentant i FN, på en pressekonference den 6. 

marts efter mødet i FN’s Sikkerhedsråd om Ukraine. 

                                                                      Læs s. 4 

 Video: Gør fremskridt, eller dø 
Kennedy 1963: » … i Berlin eller på Cuba vil en 

krig i dag eller i morgen, hvis den blev en atomkrig, 

ville den ikke være som nogen anden krig i histori-

en. En fuldt optrappet udveksling af atomvåben, der 

varede under 60 minutter, kunne, med de våben, der 

nu findes, udslette mere end 300 millioner amerika-

nere, europæere og russere, såvel som utalte millio-

ner andre steder, og de overlevende, som formand 

Khrusjtjov advarede det kommunistiske Kina om, de 

overlevende ville misunde de døde.           Læs s. 4 
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Helga Zepp-LaRouche: Det drejer sig …, fortsat  

EU må, gennem praktiske samarbejdstilbud til Rus-

land og Ukraine, indrømme, at de, med deres ultima-

tum i forbindelse med EU-tilslutningsaftalen for 

Ukraine, alene bærer skylden for udløsningen af 

krisen. EU og de europæiske regeringer må øjeblik-

keligt indrømme, at det var en strategisk fejl at aner-

kende den såkaldte Maidan-koalitions kup den 22. 

februar, i hvilken kendte nazi-organisationer spiller 

en dominerende rolle, som legitim regering, og de 

må gøre enhver indflydelse gældende for at den må-

ske usympatiske, men trods alt legitime Janukovitj-

regering, uforstyrret af interventioner fra udlandet, 

kan gennemføre den pakke af forholdsregler, som 

var kommet i stand den 21. februar med udenrigs-

ministrene Steinmeier, Sikorski og, indirekte, Fabius 

som mæglere. 

Hvis EU og de europæiske regeringer nogen sinde 

vil vinde blot skinnet af troværdighed tilbage, må de 

fuldstændig støtte den undersøgelse, som den russi-

ske FN-ambassadør, Vitali Churkin, har krævet, af 

den baggrund, som kom for dagens lys gennem of-

fentliggørelsen af telefonsamtalen mellem EU’s høj-

kommissær for udenrigsanliggender Catherine Ash-

ton og den estiske udenrigsminister Urmas Paet, i 

hvilken de taler om øjenvidneberetninger, som siger, 

at snigskytterne på husene rundt om Maidan skød på 

begge sider, altså både på politiet og demonstranter-

ne. For en upartisk undersøgelse af denne omstæn-

dighed er den bedste chance for at afslutte Goeb-

bels-kampagnen om den store løgn og tvinge kup-

pets ophavsmænd til at tilstå deres forbrydelse. At 

Lady Ashton tydeligvis kendte til denne information 

den 25. februar, men frem til den 5. marts ikke har 

gjort noget som helst forsøg på at rette op på billedet 

i offentligheden og kræve eller indlede en undersø-

gelse, taler for sig selv. 

Og der må handles hurtigt, thi det er den onde ger-

nings forbandelse, at den vedblivende må give næ-

ring til det onde; til den af vesten anerkendte, illegi-

time »Jats«-regering, som kom til magten via kup-

pet, og som Victoria Nuland ønskede, hører otte 

medlemmer af Svoboda-partiet, og den har i mel-

lemtiden fyret tre viceforsvarsministre, der satte sig 

imod det ultimatum, som nazi-organisationen »Sek-

tor Højre« havde stillet, nemlig, at deres militser 

skulle udstyres med våben og ammunition, samt 

have adgang til militære træningslejre. 

Føreren af denne organisation, Dmytro Yarosh, som 

allerede i 1990’erne havde kæmpet i Tjetjenien på 

terroristernes side imod Rusland, og som der i Rus-

land nu er en anklage for tilskyndelse til terror mod, 

har meddelt, at han stiller op til præsidentvalget. Og 

selvfølgelig har Jats-regeringens forholdsregler, som 

f.eks. forbuddet mod det russiske sprog, udløst begi-

venhederne på Krim. Det er det stof, som på få timer 

kan udløse en katastrofe. 

Den russiske FN-ambassadør Churkin fremlagde i 

sin pressekonference kendsgerninger, som under-

streger de vestlige politikeres og mediers skinhellige 

løgne, der konstant påstod, at den ukrainske opposi-

tion handlede om helt igennem fredelige, Europa-

begejstrede mennesker, og at den figur, som mange 

af disse ærede som en nationalhelt, Stepan Bandera, 

intet havde med nazisterne at gøre. Der eksisterer 

omfattende dokumentation for, at Organisationen af 

Ukrainske Nationalister (OUN) og Den Ukrainske 

Oprørshær (UPA) deltog i massemord på civile i 

Hviderusland, Ukraine og Polen. I 1941 stillede dis-

se ukrainske nazi-kollaboratører størstedelen af de 

håndlangere, som dræbte 150.000 jøder i Babi Jar, 

såvel som sigøjnere og sovjetiske fanger. I 1942 

deltog OUN i etniske udrensninger i Malkinia/Polen, 

hvor 100.000 kvinder, børn og mænd blev dræbt. 

Polske historikere har bevist, at 135 forskellige sadi-

stiske metoder blev benyttet for at dræbe uskyldige 

mennesker på grusom vis. 

Den 30. juni 1941 offentliggjorde Bandera en Ukra-

insk Uafhængighedserklæring, hvori det hedder: 

»Den nydannede ukrainske stat vil samarbejde tæt 

med nationalsocialisterne fra Stortyskland, som un-

der Adolf Hitlers lederskab vil skabe en ny ordning i 

Europa og verden.« 

Den 28. januar 2010 offentliggjorde Simon-

Wiesenthal-centret en erklæring, hvori der blev givet 

udtryk for den »dybeste afsky« for den daværende 

præsident Jushenkos beslutning om tildeling af en 

udmærkelse til OUN-føreren Bandera, som »har 

samarbejdet med nazisterne i Anden Verdenskrigs 

første faser, og hvis tilhængere er ansvarlige for 

mordet på tusinder af jøder og andre.« 

Den 25. februar 2010 vedtog EU-parlamentet en 

resolution, hvori de dybt beklagede beslutningen om 

posthumt at tildele Bandera titlen som ukrainsk nati-

onalhelt og opfordrede den ukrainske ledelse til at 

overveje beslutningen og overholde deres forpligtel-

ser over for europæiske værdier. Først i marts 2010 

efterkom den i februar 2010 nyvalgte præsident Ja-

nukovitj denne opfordring. 

Den 7. februar 2010 erklærede den polske præsident 

Jaroslav Kaczynski, at OUN og UPA havde været 

ansvarlige for mordet på polske civile i den østlige 

region af den Anden Republik og havde myrdet 

100.000 mennesker. Polakker skulle være blevet 

ombragt, fordi de var polakker.  

Hvis EU og de europæiske regeringer ikke omgåen-

de distancerer sig fra Jats-regeringen, som kom til 

magten via et kup, og i hvilken Banderas tilhængere 

spiller en dominerende rolle, vil de blive behæftet 

med den begrundede mistanke om, at de ikke lider 



af berøringsangst over for nazister, en omstændig-

hed, der også vil gælde for repræsentanterne og EU-

udsendingen Elmar Brok. 

Men hvad skal det alt sammen betyde? Hvor er vi 

kommet til, 69 år efter Det Tredje Riges afslutning? 

Rusland og Kina drager allerede deres slutninger af, 

at det fascistiske kup i Ukraine blev indledt gennem 

USA og EU. Det kinesiske Statsråds officielle ny-

hedsagentur, China Internet Information Center, 

offentliggjorde et ødelæggende angreb på det »fasci-

stiske« kup i Ukraine. Deres korrespondent Zhao 

Jinglun skriver: »Svoboda-aktivister har besat 

mindst otte topposter i regeringen«, og »Dmytro 

Yarosh, vicechef for Det nationale Sikkerhedsråd, 

og som også er grundlægger af ’Sektor Højre’, en 

neo-nazistisk, paramilitær gruppe, står for sikkerhe-

den på Maidan-pladsen.« Videre beretter Zhao om 

snigskytterne, som iflg. Paet formodentlig var blevet 

hyret af oppositionslederne selv, og slutter af med 

denne vurdering: »Det ser ud, som om den ameri-

kanske strategi er en total inddæmning af Rusland.« 

Og det officielle, kinesiske nyhedsagentur Xinhua 

skriver om den fiasko, som Vesten har skabt i Ukra-

ine: »Nu, hvor Ukraine befinder sig på randen af det 

totale kaos og den totale disintegration, viser denne 

politiks totale fejlslag sig. De har skabt et kaos, som 

de hverken har evne eller visdom til at bringe i or-

den.« 

Hvis den kinesiske vurdering skulle vise sig at være 

rigtig, er en termonuklear verdenskrig i den nærme-

ste fremtid forprogrammeret. Der er dog stadig et 

lille tidsvindue, hvor en total mobilisering af befolk-

ningen og de fornuftige mennesker i USA’s og Eu-

ropas institutioner kan gennemtvinge begyndelsen til 

de nævnte forandringer i regeringernes politik. 

De vigtigste punkter i dette er: imperiepolitikken 

over for Rusland og Kina må erstattes af samarbejde 

med disse stater inden for alle strategiske områder. 

Det ukrainske kups sande karakter må afsløres og 

indrømmes, og de tilgrundliggende årsager for krigs-

faren skaffes af vejen: den truende disintegration af 

det transatlantiske finanssystem. Det må overvindes 

ved den omgående indførelse af en Glass/Steagall-

bankopdeling og skabelsen af et kreditsystem i tradi-

tionen efter Alexander Hamilton. 

Slut Dem til BüSo i denne mobilisering, hvis De har 

Deres liv og Deres fremtid kær! 

    .  

Lyndon LaRouche: Obamas erklæring … fortsat  

Obama havde i forvejen krænket Forfatningen, tilfø-

jede LaRouche, ikke kun ved sine forfatningsstridige 

handlinger, såsom krigen mod Libyen og drab på 

amerikanere, men ved sin egen hensigtserklæring 

om at erklære sig selv for en diktator, under sin Tale 

til Nationen (State of the Union). Nu er han i færd 

med at sætte USA på krigskurs med Rusland ved at 

erklære en national nødtilstand til forsvar for angive-

lige »demokratiske processer« og »suverænitet« i 

Ukraine. 

»Der er ingen beviser til støtte for påstanden om, at 

den aktuelle regering i Ukraine er legitim«, anklage-

de LaRouche. Det er en regering, der er kommet i 

stand gennem et coup d’état (statskup), udført af en 

nazistisk gruppe, der støttes af Obama-regeringen og 

andre NATO-stater. Den virkelige ukrainske rege-

ring er i eksil, uden noget magt for tiden. 

Faktisk var det Obamas egen viceudenrigsminister 

for europæiske og eurasiske anliggender, Victoria 

Nuland, som åbenlyst intervenerede i ukrainsk poli-

tik og konspirerede for at bringe den aktuelle Jatsen-

juk-regering – som omfatter mindst 8 medlemmer 

fra deciderede fascistiske grupper – til magten, som 

optagelsen [af telefonsamtalen] viste. 

Den eneste grund til, at Obama stadig er ved mag-

ten, konkluderede LaRouche, er manglen på mod 

hos medlemmerne i den amerikanske Kongres. Fin-

der disse kongresmedlemmer virkelig Obama og 

Wall Street mere skræmmende, end at blive brændt 

til aske i en termonuklear krig? 

  

Helga Zepp-LaRouche i Kina …, fortsat 

Den realøkonomiske opbygning af det eurasiske 

kontinent er den alternative plan, understregede fr. 

Zepp-LaRouche, til USA’s og EU’s geopolitik, der 

kæmper om indflydelsessfærer, og som nu med 

kuppet i Ukraine truer med at trække verden ind i en 

termonuklear konflikt mellem USA og Rusland. 

Selv om kinesiske videnskabsfolk med foruroligelse 

har fulgt den udvikling, der finder sted i Ukraine, 

var der kun få, der drog slutningen af denne farlige 

konfrontationspolitik. Fr. Zepp-LaRouches besøg 

var derfor en lejlighed til at formidle den klare ad-

varsel, at hele menneskeheden er truet af udslettelse, 

hvis det skulle komme til en termonuklear konflikt. 

Fr. Zepp-LaRouche gjorde det ligeledes klart, at 

denne geopolitiske krise er en direkte følge af det 

accelererende sammenbrud af det internationale fi-

nanssystem – et kollaps, som hendes ægtemand, 

Lyndon LaRouche, allerede i årtier har advaret om. 

Hvis dette bankerotte finanssystem ikke opgives og 

erstattes med indførelsen af en Glass/Steagall-

bankopdeling og en tilbagevenden til en kreditpoli-

tik i traditionen efter [Alexander] Hamilton, erkære-

de hun, så vil verden styrte ned i en »ny, mørk tids-

alder« eller – hvad der er mere sandsynligt – udslette 

sig selv i en termonuklear konflikt, som truer os i 

dag.  

 

»Silkevejsladyen« vender tilbage 



Mange kinesiske videnskabsmænd, som hun traf 

under sit besøg, herunder også nogle gamle venner, 

havde allerede hørt meget om hr. og fr. LaRouches 

arbejde. De, der allerede var aktive i 1990’erne, 

kendte hendes rolle i udarbejdelsen af Silkevejspoli-

tikken, som også kendes som Den eurasiske Land-

bro. Da det efter Sovjetunionens sammenbrud blev 

nødvendigt at skabe en politik for at vise de nye na-

tioner, som dannedes ud af resterne af Sovjetunio-

nen, vejen til en fremtid, udviklede hun og hendes 

ægtemand idéen om »udviklingskorridorer« tværs 

over det eurasiske kerneland og, ved hjælp af et net-

værk af højhastighedsjernbaner, en opkobling af 

indlandsområderne af Central- og Sydasien til plane-

tens økonomiske liv. Samtaler med kinesiske repræ-

sentanter i begyndelsen af 199o’erne førte til, at man 

afholdt en konference i Beijing, under protektion af 

Det kinesiske ministerium for Videnskab og Tekno-

logi, hvor Helga Zepp-LaRouche holdt en af hoved-

talerne. 

Læs hele rapporten om Zepp-LaRouches besøg i 

Kina på: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1537 

 

Rusland: FN og EU må undersøge …, fortsat 

Efter en fremlæggelse af kendsgerningerne om Ban-

dera-enhedernes massakrer på polakker, jøder, si-

gøjnere og tilfangetagne sovjetiske soldater, tog 

Churkin dernæst spørgsmålet om optagelsen af sam-

talen mellem EU’s Højkommissær for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, Lady Catherine Ashton, og Est-

lands udenrigsminister Urmas Paet, hvor Paet fortal-

te Ashton om øjenvidneskildringer fra Kiev, der 

sagde, at den skæbnesvangre nedskydning fra snig-

skytter af politi og demonstranter blev organiseret at 

dem, der stod bag, hvad der skulle blive til den nye 

regering. Churkin opfordrede FN til at assistere i 

undersøgelserne af kilden til snigskytte-mordene. Da 

talspersonen for EU’s Ashton blev bedt om en reak-

tion på båndene, kom det følgende svar, iflg. Itar-

Tass: »Vi ønsker at undersøge volden og drabene. 

Vi ønsker, at gerningsmændene skal stilles for ret-

ten.« 

Ifølge en rapport fra Voice of Russia sent i går, for-

bereder »MP’er« en appel til EU om at etablere en 

kommission for at undersøge snigskyttemordene. 

Det fremgår ikke klart, om det var medlemmer af 

EU-parlamentet eller det russiske parlament. Den 7. 

marts svarede et medlem af FN’s Delegation for 

Menneskerettigheder, der skal til Kiev, undvigende, 

at de ønsker en undersøgelse af drabene, men ikke 

pga. af en lækket båndoptagelse. 

Video: Gør fremskridt …, fortsat  

Hvis blot én termonuklear bombe blev kastet på en 

amerikansk, europæisk eller anden by, hvad enten 

den blev udløst ved et uheld eller med overlæg, af en 

galning eller af en fjende, af en større nation eller af 

en mindre, fra et hvilket som helst hjørne af verden, 

kunne denne ene bombe udløse mere destruktiv kraft 

over denne ene, hjælpeløse by end alle de bomber, 

der blev kastet under Anden Verdenskrig.« 

2012: I dag, næsten halvtreds år efter disse ord af 

præsident Kennedy, hænger den termonukleare krigs 

sky stadig over vore hoveder. Konfronteret med 

sammenbruddet af verdens monetaristiske system er 

Det britiske Imperiums fremstød for generel krig 

allerede i gang. Fra mordet på Gaddafi i Libyen til 

fremstødet for en militær intervention i Syrien, og til 

Israels fremstød for et angreb på Iran, skubbes ver-

den frem mod randen af generel krig. I en æra med 

termonukleare våben betyder generel krig en termo-

nuklear krig. Det betyder ikke blot utænkelige 

mængder af død og ødelæggelse; det er en trussel 

mod vor arts blotte eksistens. Men denne aktuelle, 

dødbringende tingenes tilstand behøver ikke at eksi-

stere. Video 21 min. og hele den danske tekst på:  

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1509 

 

GLASS-STEAGALL, IKKE EU-FASCISME 

Bankunionen vil tage dine penge og dit liv! 

 

VI HAR LØSNINGEN  

PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE:  

1. Glass/Steagall bankopdeling: Skatteydere 

og bankkunder skal ikke betale for bankers 

spillegæld 

2. Nyt kreditsystem: Statskreditter til produk-

tive investeringer og økonomisk opbygning 

3. Infrastruktur – Fusionsøkonomi: Trans-

formér økonomien med visionære projekter 

og fusionskraft 

 

Få hele Schiller Instituttets udførlige 

trepunktsprogram for en økonomisk 

genrejsning i Danmark:  

 
http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf 

 

KOM TIL POLITISK ORIENTERINGSMØDE: 

Torsdag 13. marts kl. 19.00 
 

Schiller Instituttets kontor,  

Sankt Knuds Vej 11, kld. tv.  

1903 Frederiksberg C.  

Tlf.: 35 43 00 33; mobil: 51 21 72 06  

Eller vær med via Google Hangouts   

Kontakt Aarhus: 

Janus Kramer: tlf. 28 51 87 50 

Hans Schultz: tlf. 60 16 40 96 

Tag Ansvar! Vær en Nationsbygger! 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1509
http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf


 

 

 

 

 


