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Lyndon LaRouche er kommet med en række skarpe 

advarsler om den umiddelbare fare for en generel krig, 

hvis mål er hovednationerne i Eurasien, Rusland og Kina, 

som en følge af flere nylige provokationer. Under medar-

bejderdiskussioner i de seneste 72 timer kom LaRouche 

med den vurdering, at »verden er på randen af, hvad der 

omgående kunne blive til Tredje Verdenskrig.« 

Han refererede til en række provokationer, begyn-

dende med resultatet af parlamentsvalget i Ukraine søn-

dag, 26. okt., hvor en kombination af pro-NATO, oligar-

kisk-dominerede partier vandt flertallet i Rada’en (par-

lamentet). Inden for 48 timer trak ukrainerne deres un-

derskrift på den afgrænsende aftale, som var hovedele-

mentet i våbenstilstanden og den planlagte bilæggelse af 

krisen i Østukraine, tilbage. Åbenlyst neonazistiske parti-

er vandt over 15 % af stemmerne i søndagens valg, og 

Ruslands viceudenrigsminister Gennadij Gatilov har 

anmodet FN om at drøfte den trussel, som en genoplivel-

se af fascisme i Ukraine udgør. 

I Østukraine afholder pro-russiske styrker, som har 

kontrollen med to regioner, en folkeafstemning på søn-

dag, 2. nov., som russerne siger, de vil støtte op om. NA-

TO-landene og Kiev-regimet står stejlt på deres mod-

stand mod, at folkeafstemningen overhovedet finder sted, 

hvilket bidrager til krisestemningen. 

Den 28. okt. kom den polske regering med en med-

delelse om en større flytning af militære styrker fra den 

vestlige til den østlige del af landet; det vil i løbet af de 

kommende måneder og år placere NATO-landet Polens 

militære styrker på grænsen til Ukraine og Belarus. 

De vestlige medieberetninger om den russiske præsi-

dent Vladimir Putins tale den 24. okt. i Valdai-klubben i 

Sotji, Rusland, lyver aggressivt og siger, at talen var en 

direkte trussel mod Vesten, når kendsgerningen er, at 

talen var en nøgtern vurdering af faren for umiddelbar 

krig og en opfordring til at forlade geopolitikken fra den 

Kolde Krigs tid til fordel for den form for samarbejdsre-

lationer, som nu ligger i BRIKS-samarbejdet. 

Topembedsfolk i den kinesiske Folkets Befrielseshær 

har også klart noteret sig den nye militarisme, hvis mål er 

det asiatiske Stillehavsområde. I en tale den 15. sept.  

 

advarede general Peng Guangquian fra Folkets Befriel-

seshær om, at Japan er vendt tilbage til militarisme, op-

muntret af USA, og at dette nu atter udgør en fare for 

krig mellem Asiens store magter. Den amerikanske mili-

tærdoktrin, der bærer navnet »Asia Pivot« (omdrejnings-

punkt Asien), og hvis centrale element udgøres af doktri-

nen om Air-Sea Battle (krig i luften og på havet), har 

givet støtte til de militaristiske fraktioner i Japan, og 

Washington er i færd med at forsøge at lægge en ring 

rundt om Kina gennem opgraderede aftaler med Australi-

en, Fillippinerne, Vietnam, Singapore, Sydkorea og Ja-

pan. 

Det er disse udviklinger, som blandt andre har ligget 

til grund for Lyndon LaRouches fornyede advarsler om, 

at et klima for generel krig var i færd med at opbygges. I 

hjertet af Eurasien – i særdeleshed i det østlige Middel-

hav, den Persiske Golf og videre ind i Nordafrika – har 

en 30-års krig hærget, siden Zbigniew Brzezinski oprin-

delig lancerede Bernard Lewis-planen om at fremme et 

barbari som i den Mørke Tidsalder, tilsløret som islamisk 

fundamentalisme, hvis mål i 1979 var Sovjetunionens 

sårbare flanke, og med starten på Iran-Irakkrigen et år 

senere. 

Alle disse faktorer, advarer LaRouche, samles nu i 

det, som han advarede om i 1999 som »Stormen over 

Asien«. 

Under diskussioner søndag og tirsdag i denne uge 

forklarede LaRouche de faktorer, som kunne føre til en 

global udslettelseskrig, og krævede den omgående fjer-

nelse af præsident Obama fra embedet som helbredel-

sesmidlet, der er bydende nødvendigt, og som haster. 

 

»Fra omkring søndag eftermiddag at regne«, 

sagde LaRouche til medarbejdere den 28. okt., 

»har der i hele det relevante område, med ud-

gangspunkt i Europa, men centreret omkring 

Rusland, Kina og andre nationer i dette område, 

været et meget alvorligt, stærkt potentiale for en 

generel krig, som involverer Rusland og andre 

nationer omkring det, og som selvfølgelig ville 
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føre til, at Kina blev inkluderet som et hoved-

element i krigen.« 

 

»For der er sket det med hele dette bedrage-

ri, at truslen er af en sådan art, at hvis Rusland 

ikke gjorde modstand, og hvis modstanden ikke 

fremkom, så er konklusionen, at vi meget snart 

vil befinde os i en termonuklear krig centreret 

omkring selve Rusland og hele regionen i om-

rådet.« 

 

»Det er i øjeblikket det aktuelle potentiale«, 

advarede han. »Det betyder ikke, at dette er en 

forudbestemt begivenhed. Det betyder, at sand-

synligheden for en sådan begivenhed er stor. 

Og det betyder, at hele verden snart kunne være 

i krig, med generelt folkemord, som et resultat 

af den kædereaktion af virkninger, som en så-

dan handling forårsager.« 

 

»Dette betyder også, at hovedfokus for dette 

her også ligger på Obama. Nødvendigheden af 

at få Obama smidt ud af embedet er større nu 

end nogensinde før. Han skal smides ud af em-

bedet, eller noget tilsvarende … for Obama er 

grundlægende set et britisk aktiv. Han har været 

et britisk aktiv og et britisk redskab, lige siden 

han begyndte sin karriere …« 

 

»Derfor er denne sag brandfarlig«, forklare-

de LaRouche, »og planeten befinder sig nu tæt-

tere på termonuklear krig end nogensinde tidli-

gere. Det kunne være værre; en endnu værre 

krig kunne finde sted. For i disse sager kan man 

simpelt hen ikke forudsige, ja eller nej, hvad der 

vil ske. Men man kan sige, at hvis man trykker 

på knappen, den rigtige knap, så vil man være i 

krig, hvad enten det var hensigten eller ej. Og vi 

er ved dette punkt.« 

 

»Med mindre denne yderst store mulighed 

undertrykkes af en eller anden lykkelig, god 

handling, eller i det mindste en moderat hand-

ling, så er vi i fare for, at der i denne uge eller 

måske lidt senere udbryder en global, termonu-

klear krig.« 

 

»Så vi befinder os på en vægtskål, hvor det, 

man er i færd med at forårsage, er et forløb med 

generel, termonuklear krig. Med andre ord, så 

har vi ikke beviser for, at en generel, termonu-

klear krig snart vil begynde. Men vi har en me-

get klar udstilling af en meget aggressiv trussel 

om termonuklear krig. Hvilket ikke betyder, at 

den vil ske, men det betyder, at den truer med at 

ske, og denne trussel er større end nogensinde 

før i dette område af verden.« 

 

»Dette ville betyde, at Iran ville eksplodere; 

det ville betyde, at Kina ville være involveret i 

det her; det ville betyde, at Indien ville være in-

volveret i det. Derfor ville verden generelt blive 

ødelagt og flået i stykker, hvis ikke dette her 

bringes under kontrol.« 

 

Dette vil være konsekvenserne, advarede LaRouche, 

hvis der ikke omgående tages skridt til at fjerne Obama 

fra embedet ved forfatningsmæssige midler, efterfulgt af 

handlinger med det formål at reparere relationerne til 

Rusland, Kina og Indien for at frembringe en kursæn-

dring i forløbet. 

Lykkeligvis er der, som resultatet af årtiers arbejde af 

Lyndon og Helga LaRouche og LaRouche-bevægelsen, 

en levedygtig mulighed, som allerede foreligger, for et 

nyt paradigme for relationer mellem suveræne national-

stater, der arbejder sammen om menneskehedens fælles 

mål. Regeringer, som repræsenterer halvdelen af befolk-

ningen på denne planet, har samlet sig omkring sådanne 

initiativer som BRIKS’ Nye Udviklingsbank, den Nye 

Silkevej, den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, 

samt andre bilaterale og multilaterale former for samar-

bejde for en lysere fremtid for menneskeheden. Det er 

denne ånd og disse konkrete planer om massive projekter 

for infrastruktur, fælles rumforskning, opnåelsen af ter-

monuklear fusionskraft inden for det næste årti, som taler 

løfterigt om en lys fremtid for menneskeheden – under 

forudsætning af, at de kræfter, der promoverer krig og 

folkemord, fratages enhver magt, de endnu måtte besid-

de. 

 

Menneskeheden befinder sig i sandhed ved en kors-

vej. 

 

 

   


