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EU 25: 

EURASISK ATOMKRIG 

eller 

EURASISK LANDBRO? 

 

STEM IKKE PÅ 

EU-FASCISME! 
 

-Støt Schiller Instituttets arbejde 
 

Schiller Instituttets formand, 

Tom Gillesberg: 
»EU bærer et hovedansvar for den nuværende 

krise gennem sit krav om, at Ukraine skal vælge 

mellem EU og Rusland. Løsningen må være det 

modsatte, nemlig, at Ukraine skal være en bro mel-

lem EU og Rusland. Med LaRouches forslag om 

Den eurasiske Landbro, infrastrukturkorridorer, der 

forbinder Vesteuropa med resten af Eurasien, vil et 

sådant samarbejde kunne realiseres. Vi kan reorga-

nisere det bankerotte finanssystem med Glass/Stea-

gall-lignende bankopdelinger og banksaneringer og 

efterfølgende skabe nationale kreditter til økonomisk 

genopbygning. I stedet for EU’s angreb på nationale 

suverænitet kan vi, på baggrund af samarbejde mel-

lem suveræne nationalstater til gensidig fordel, have 

en verden, hvor vi ikke blot kan undgå krig, men 

også samarbejder om at bygge langvarig fred til 

gavn for de kommende generationer«.  

I dette nummer: 
* »Kablet er skåret over«; Lyndon 

LaRouche: Det britiske Imperies Bail-in 

driver verden frem mod Termonuklear 

Tredje Verdenskrig,                              s. 1 
 

* Imperiet udsteder krigstrusler  

mod Kina,                                               s.3 
 

* Ruslands Glazyev: Sanktioner er  

selvmord for Europa; Hvis det får banksy-

stemet til at bryde sammen, er det  

»en leg på randen af Verdenskrig«,    s. 3 
 

* Seneste rapporter om ’Klimaforan-

dringer’: USA og Obama: Hold op med at 

spise for at redde planeten; Væk med  

mejeriprodukter og oksekød!,             s. 4 
 

* Hvert tredje græske barn lever i  

fattigdom; hospitalspersonale strejker 

mod vilkår i sundhedssektoren, som er  

under standard,                                     s. 5 
 

* Halligan: Glass-Steagall-debatten  

genåbnet i Storbritannien,                    s. 5 
 

* Hagel får skideballer under møder  

med kinesisk militær,                            s. 6 
 

* Kinas Global Times advarer USA: 

 »Irriter os ikke«,                                   s. 7 
 

* Ukraine og Krim; Rusland vil ikke  

genoverveje sin politik på trods af  

indsigelse fra Europa og USA,              s. 7 
 

»Kablet er skåret over«; Lyndon 

LaRouche: Det britiske Imperies Bail-in 

driver verden frem mod Termonuklear 

Tredje Verdenskrig 

»Præsidenten for De forenede Stater leger nu med 

en termonuklear krig, som vil involvere USA og 

andre imod Rusland og Kina«, lød Lyndon 

mailto:si@schillerinstitut.dk
http://www.schillerinstitut.dk/


2 
 
LaRouches anklage den 4. april. »Og derfor må præ-

sidenten for De forenede Stater af denne grund stil-

les for en rigsret.« 

Obama er intet andet end en marionet for den bri-

tiske Dronning og det finansimperium, hun repræ-

senterer, og som er fast besluttet på at tvinge de stør-

re magter i Eurasien til at underkaste sig – som Eu-

ropa har gjort – en udplyndring, som fører til udslet-

telse, eller også stå over for en termonuklear kon-

frontation af den slags, som de nu forsøger at isce-

nesætte omkring krisen i Ukraine, som de oprinde-

ligt skabte. 

Drivkraften bag dette krigsfremstød er, som 

LaRouche gentagne gange har forklaret, hele det 

transatlantiske finanssystems sammenbrud, som er 

fremskyndet af beslutningen om at skifte over til 

fremgangsmåden med »bail in« for global bankreor-

ganisering.  

LaRouche har sammenlignet denne aktuelle »ba-

il-in«-iscenesættelse med en elevators frie fald fra en 

skyskrabers 70. etage. »Kablet er allerede skåret 

over«, erklærede LaRouche. 

Under en diskussion den 5. april forklarede 

LaRouche: »Man kan bruge en meget simpel tom-

melfingerregel: Tag den inflation, der er fremkom-

met, dvs. væksten af Wall Streets spekulation, siden 

Bill Clinton forlod præsidentembedet. Tag samtlige 

regnskaber i USA, siden Bill Clinton forlod embedet 

som præsident. Alt det, der er forøget mht. Wall 

Street, er falsk. 

Når bail-in derfor begynder – og husk, der fand-

tes aldrig nogen virkelig nettovækst i USA’s fysiske 

økonomi, faktisk siden Bill Clinton, men selv tidli-

gere. Den nedadgående kurve i USA, mht. arbejds-

kraftens produktive evne, begyndte grundlæggende 

set med indledningen af krigen i Indokina. Det kol-

lapsede på det tidspunkt. Siden da har USA ikke haft 

nogen faktisk nettovækst i den fysisk-økonomiske 

produktivitet. 

Se nu på tallene dengang, og se på stigningen: 

Det er stigningen i den opadgående bail-out. Alle 

bail-outs udgår fra det niveau, faktisk. Når bail-in 

kommer til, er det, man gør, faktisk, at man kollap-

ser hele den nominelle værdi, som er involveret i 

bail-out-systemet. Og det styrtdykker i en hyper-

accelereret hastighed. Det er nøglen til at forstå dette 

spørgsmål. Når det først begynder, med bail-in-

processen, som London forstår det, er sammenbrud-

dets accelererende hastighed uundgåelig. 

Så hvis briterne ikke kan gennemføre nummeret 

med en succesfuld krigsoperation, imod planeten, er 

det ude med dem (’screwed’). Og det er, hvad 

spørgsmålet drejer sig om: Det er, hvad krigen dre-

jer sig om.       

Se, hvis briterne kom ud af sammenbruddet – la-

sede og forslåede osv. – midt under en krig, så skyl-

der de ikke noget! Det, der slår dem ihjel, er den 

gæld, de skylder! Den eneste måde, hvorpå de kan 

annullere den gæld, de skylder, nu, under bail-in-

betingelserne, er ved at gå i krig! Og det er Det bri-

tiske Imperium, og ingen andre, som er i færd med 

at starte denne krig.« 

Den pædagogiske, grafiske fremstilling af 

LaRouches »Typiske Kollapsfunktion« giver os det 

bedste redskab til at forstå den proces, der nu er i 

gang. Siden mordet på John F. Kennedy og lance-

ringen af Vietnamkrigen har vækstraten i USA’s 

fysiske økonomi været negativ. I modsætning hertil 

er en hyperbolsk stigende vækst af de totale, finan-

sielle aggregater (såsom derivater) blevet støttet af 

voksende monetære midler. Under denne fase i væk-

sten af den spekulative finansboble måtte de mone-

tære aggregaters vækstrate på et vist tidspunkt over-

stige de finansielle værdipapirers vækstrate, for blot 

at afholde denne værdipapirsboble fra at briste – en 

politik, der undertiden kendes som »bail-out« eller 

»kvantitativ lempelse«. 

Med skiftet over til Det britiske Imperiums forsøg 

på at indføre en »bail-in«-politik er en proces med 

ukontrollabel implosion af finansielle aggregater 

blevet udløst – ligesom en elevator i frit fald fra 70. 

etage i en bygning. Og Wall Street og City of Lon-

don er så bankerotte og så desperate, at de er be-

gyndt at markedsføre det, de selv kalder »bail-in-

obligationer« – obligationer, som vil blive værdilø-

se, når bail-in indtræder. Det er ligesom at købe og 

sælge siddepladser til en elevator i frit fald – med en 

fornemmelse af på en eller anden måde at kunne 

hoppe af i sikkerhed ved tiende etage. 

Hvilken størrelsesorden taler vi om med hensyn 

til den spekulative boble, der er ved at kollapse? I 

1999, på det tidspunkt, hvor Glass-Steagall blev 

ophævet til fordel for Gramm-Leach-Bliley-

Lewinsky-loven, stod de anslåede totale finansielle 

aggregater i hele verden i blot 275 billioner dollars. I 

dag er denne boble vokset hyperbolsk til henved 1.7 

billiarder dollars – en seksdobling på 14 år! Som 

resultat af Det britiske Imperiums bail-in-politik kan 

man forvente, at værdiløse finanselle værdipapirer 

til henved 1,5 billiarder dollars vil gå op i røg. 

Det er den drivende kraft bag en termonuklear 

krig. Og det er derfor, Obama omgående må stilles 

for en rigsret, og Franklin D. Roosevelts 

Glass/Steagall-lov genindføres. 

 

Se de grafiske fremstillinger: 

http://larouchepac.com/node/30395 

 

http://larouchepac.com/node/30395
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Imperiet udsteder krigstrusler mod Kina 

4. april 2014 – Den amerikanske viceforsvarsmi-

nister for Østasien Daniel Russel truede i torsdags 

åbenlyst med sanktioner og militæraktion imod Kina 

i en senatshøring i Komiteen for Udenrigsrelationer, 

idet han sammenlignede Kinas intentioner med Pu-

tins angivelige intentioner i Europa. Russel hævde-

de, at Kina »i stigende grad truer med magtanven-

delse eller andre former for tvang for at fremme de-

res territoriale interesser« og advarede Kina: »Ud-

sigten til den form for trinvise tiltag mod gengældel-

se, som gradvist er ved at blive gennemtvunget i 

Rusland mht. dets banker, kammerateri og inden for 

andre områder, burde have en skræmmende virkning 

på enhver i Kina, som måtte overveje annekteringen 

af Krim som model.« 

Med titlen »USA advarer Kina mod at forsøge 

handling i Asien i stil med Krim« rapporterede Reu-

ters, at Russel kaldte udstationeringen af et stort 

antal kinesiske skibe pga. sine stridigheder med Fil-

lippinerne i det Sydkinesiske Hav »problematisk« 

og sagde, at Beijing havde taget, »hvad der for os 

ser ud til at være truende skridt.« Han roste fillippi-

nerne for at indgive en sag for Voldgiftsnævnet un-

der FN’s Havretskonvention over de omstridte øer, 

til trods for, at UNCLOS (FN’s Havretskonvention) 

kræver, at begge parter enes om en sådan voldgift – 

hvilket Kina stejlt nægter at gøre og insisterer på 

bilaterale forhandlinger, hvilket Fillippinerne, efter 

Obamas direktiver, nægter. 

Idet det militære aspekt af Obamas trusler mod 

Rusland står klart for verden, og i forbindelse med 

multiple terroroperationer og operationer for »regi-

meskift«, som allerede er i gang henover Asien, in-

klusive i selve Kina (terrorister fra Taiwan og 

Uighur), må Russels trusler mod Kina tages alvor-

ligt, hvilket Kina gør. Talsmanden for det kinesiske 

Udenrigsministerium Hong Lei svarede på en fore-

spørgsel om Russels kommentarer i sin daglige brie-

fing: »Hvad enten det drejer sig om spørgsmålet om 

Ukraine eller om det Sydkinesiske Hav, har Kina 

mange gange givet udtryk for sin position. Hvorfor 

nævner denne amerikanske regeringsembedsmand 

de to spørgsmål i samme åndedrag og siger stædigt 

disse ting om Kina?« 

Samtidig skrev medredaktøren på Financial Ti-

mes Philip Stephens (som er forfatter af en biografi 

om Tony Blair), i FT i torsdags, at »ud over økono-

misk styrke og militær tapperhed er en af de dyreba-

re ingredienser i stormagtsrelationer, troværdighed. 

Allierede og modstandere bør vide, at man mener, 

hvad man siger. Intetsteds er dette mere sandt end i 

Østasien. Barack Obama bør huske dette, når han 

bærer det amerikanske flag rundt i området senere 

på måneden.« At han mener, at den åbne trussel om 

militær aktion ikke er skjult: »Ruslands indmarch i 

Krim har rejst spørgsmål om, hvor Vesten ville 

trække stregen. Ville NATO gå i krig over de Balti-

ske Stater? Et lignende spørgsmål kunne stilles om 

det østlige Asien: ville hr. Obama kæmpe med Kina 

over en bunke klipper i det Østkinesiske Hav? Jo 

mere troværdigt, USA og dets allierede kan svare 

’ja’ til begge spørgsmål, desto mindre sandsynligt er 

det, at deres beslutsomhed vil blive afprøvet.« 

Disse trusler er et ekko af det krigshyl, der blev 

udstødt to uger tidligere af en anden ledende Com-

monwealth-talsmand for krig, Australiens Hugh 

White, som den 19. marts i NY Times skrev, at Kina 

måtte opgive selv truslen om magtanvendelse, eller 

blive konfronteret med direkte militær aktion fra den 

dumme kæmpe, USA. White opfordrede Obama til 

at smede et nyt sikkerhedsarrangement sammen i 

Stillehavet, »inklusive den meget vigtige norm imod 

magtanvendelse eller truslen om magtanvendelse for 

at afgøre stridigheder … Amerika burde være villig 

til at kæmpe mod Kina for at beskytte denne norm 

… Hvis Kina fortsætter med at true med magtan-

vendelse, så burde USA være villig til at kæmpe, og 

bør sige det klart.« 

Bemærk, at Kina altid har forbeholdt sig retten til 

at anvende magt for at beskytte sit territorium, især i 

tilfældet med en separatistisk bevægelse i Taiwan, 

som rent faktisk finder sted i øjeblikket, med den 

vestligt NGO-støttede besættelse af den lovgivende 

forsamling med krav om et brud med Kina. 

White havde, blot dagen før sin krigstrussel mod 

Kina i NY Times, skrevet i The Age, at »præsident 

Vladimir Putin har trodset principperne for interna-

tional orden, på hvilke Europa efter den Kolde Krig 

angiveligt skulle være bygget«, og at Europa må 

»trække en streg, ud over hvilken de ikke vil tillade 

Rusland at brug magt for at opbygge sin indflydelse 

… At trække denne streg betyder at beslutte at 

kæmpe mod Rusland, hvis de overskrider den.« 
        

Ruslands Glazyev: Sanktioner er  

selvmord for Europa; Hvis det får 

banksystemet til at bryde sammen, er det 

»en leg på randen af Verdenskrig« 
5. april 2014 – Sergei Glazyev, rådgiver til den 

russiske præsident Vladimir Putin om eurasisk inte-

gration, advarede i dag om national bankerot i ad-

skillige europæiske lande, et sammenbrud (blow-

out) af banksystemet og en »leg på randen af ver-

denskrig«, hvis fuldt optrappede økonomiske sank-

tioner imod Rusland tvinges igennem. Hans inter-

view til Russia Today’s russisksprogede tjeneste 

blev også udsendt af RIA Novosti. 
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»Hvis amerikanerne forsøger at gennemtvinge 

modellen, der blev anvendt i Irans tilfælde«, sagde 

den russiske økonom, »hvilket vil sige en total af-

kobling af landet fra verdens finanssystem, dvs. fra 

systemets dollar- og eurodel, så viser vore beregnin-

ger, at tabene i Den europæiske Union kunne nå så 

højt op som til en billion (12 nuller) euro. Hvis vore 

betalinger bliver blokeret, vil det være meget mærk-

bart for de europæiske banker, fordi hundreder af 

billioner af gældsforpligtelser vil blive indefrosset.« 

Hvis USA fortsat satser på sådanne forholdsregler, 

som herved ville destabilisere hele det europæiske 

finanssystem parallelt med forsøgene på at skade 

Rusland, »så ville dette vise sig at være en stor, geo-

politisk leg på randen af verdenskrig«, tilføjede han. 

Glazyev bemærkede, at mens den potentielle ska-

de på Tysklands økonomi pga. totale sanktioner mod 

Rusland kan skønnes at blive op til 200 milliarder 

euro, 

»ville den største skade, relativt set, hvor mærke-

ligt, det end synes, blive følt af Ukraine – hvis inte-

resser ligger dem så stærkt på sinde – samt de balti-

ske lande, som har opført sig mest aggressivt. Tabe-

ne for de baltiske lande ville næsten svare til deres 

BNP, eftersom disse landes økonomi næsten ude-

lukkende er involveret i transittjenester til og fra 

Rusland. Sanktionerne er således økonomisk selv-

mord for Europa. Dette forstår europæiske erhvervs-

folk ganske udmærket. Men det slår mig, hvor me-

get de europæiske medier er ligesom en gren af de 

amerikanske, eller rettere, ikke engang af de ameri-

kanske, men af nogle meget farlige høge.«  
 

Seneste rapporter om ’Klimaforan-

dringer’: USA og Obama: Hold op  

med at spise for at redde planeten; 

Væk med mejeriprodukter og oksekød! 
4. april 2014 – Seneste kapitel i rækken af onde 

rapporter om global opvarmning fra FN’s Internati-

onale Klimapanel (IPCC) udkom den 31. marts; for-

ud for publiceringen udstedte Obamas Hvide Hus en 

erklæring den 28. marts, der hævdede det samme: 

Jordens klima er ved at blive ødelagt af menneskeli-

ge aktiviteter. Mennesket må begrænse sig selv ihjel. 

Uanset indpakningen, så er budskabet dekretet om 

folkemord, som det er blevet udstedt af Dronning 

Elizabeth og hendes kohorter, at verden er overbe-

folket. Mindst seks milliarder af de godt syv milliar-

der mennesker i verden bør elimineres. 

En sikker måde at opnå dette på – bortset fra 

atomkrig – er at skabe hungersnød, som mange gan-

ge er blevet gjort af Det britiske Imperium. Denne 

udvikling er nu i gang på de amerikanske kontinen-

ter, i tilslutning til Afrika og dele af Asien. Manglen 

på vand i Californien, Texas og andre vestlige del-

stater, nedskæringerne inden for landbrugsområdet, 

kombineret med mangel på handling for at lukke 

Wall Street ned, resulterer nu i massiv nedgang in-

den for fødevareproduktion. 

Dette er godt, siger de, der bakker op om IPCC, 

fordi »landbrugsforurening« må stoppe. En ny 

svensk undersøgelse siger, at de værste til at slippe 

drivhusgasser ud inden for fødevareproduktion, er 

kød- og malkebestande, hvis metangas skader kli-

maet. Chalmers University-gruppen har udgivet en 

forskruet analyse, som hævder, at, med mindre det 

stoppes, vil produktionen af okse- og lammekød 

tegne sig for halvdelen af alt udslip af drivhusgasser 

fra landbruget i 2070. Ost og andre mejeriprodukter 

vil tegne sig for ca. 25 % af den totale klimaforure-

ning fra landbruget. 

Hvad skal vi gøre? Vi skal opgive kød og mejeri-

produkter. Undersøgelsesteamet fastslår, at okse- og 

lammekød tilsammen kun tegner sig for 3 % af ver-

dens kalorieindtag, så det vil ikke være et tab at op-

høre med at producere det. 

Den svenske rapport lyder som en parodi af Dean 

Swift, men en dødbringende af slagsen. 

»Vi har vist, at reduktion af forbruget af kød og 

mejeriprodukter er nøglen til at bringe klimaforure-

ning fra landbruget ned til et forsvarligt niveau«, 

skrev Fredrik Hedenius, medlem af undersøgelses-

teamet. Undersøgelsen advarer mod den vrangfore-

stilling, at der skulle være nogen anden måde at ned-

skære forureningen fra dyrehold på. »Disse [forure-

nende] udslip kan reduceres med effektiv nytte in-

den for produktionen af kød og mejeriprodukter, så 

vel som ved hjælp af nye teknologier. Men de poten-

tielle reduktioner fra disse forholdsregler er for-

holdsvis begrænsede og vil formentlig ikke være 

tilstrækkelige til at holde os inden for klimabe-

grænsningen, hvis forbruget af kød og mejeripro-

dukter forsat vokser.« 

Stop kvægprutterne - »Biofordøjelse« 

Det amerikanske kvæghold er, under den aktuelle 

Wall Street/London-politik, allerede skrumpet ind til 

henved 87 million stk. i alt (det samme som i 1951, 

hvor toppen lå på 110 millioner). Der har været dra-

stiske reduktioner i antal kvæg i Texas. Det ameri-

kanske forbrug af oksekød per person falder i øje-

blikket dramatisk. Dette er Det britiske Imperiums 

politik, som udfolder sig.  

Ikke desto mindre nægter kongresmedlemmer, 

som er imod global opvarmning, nominelt imod 

Obama, at tage initiativ til en rigsretssag. Det hvide 

Hus udsteder den ene sindssyge eksekutive ordre 

efter den anden, som ødelægger fødevareforsynin-

gen og basale eksistensmidler. 
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Det hvide Hus’ erklæring om klimaforandringer 

fra 28. marts indeholdt en liste over opdaterede, gale 

planer for at »afbøde klimaforandringer« ved at ned-

skære metangas og anden »kulstofforurening« (som 

det fremlagdes i »Præsidentens Klimahandlings-

plan« fra juni 2013). Den nye erklæring anviser en 

liste over tiltag, opdelt efter kategori – energi, trans-

port, landbrug. For eksempel reduktion af metangas 

på lokaliteterne med fracking-brønde. Og at gå efter 

kvæg-flatulens og dampe fra møddinger. 

»Denne metan-strategi er en enkelt komponent i 

en serie af tiltag« for at opnå Obamas mål med at 

sænke udslip af drivhusgas med 17 % af 2005-

niveauet, i år 202o, iflg. Dan Utech, særlig assistent 

til Obama for energi og klimaforandring, som talte 

med reportere den 28. marts. 

Med hensyn til landbruget skal et nyt »biogas 

vejkort« bekendtgøres af Landbrugs- og Energimini-

steriet og Regeringskontoret for Miljøbeskyttelse. 

Planen er at anvise veje til at fremskynde anvendel-

sen af »metan-fordøjere« - maskiner, der nedbringer 

kvægprutter – med det mål at skære udslippet af 

drivhusgasser fra mejerisektoren ned med 25 % i 

2020.  
 

Læs også: 

Fordybelse: Schiller Institut Specialrapport:  

»Hvordan økonomien er blevet ødelagt under Oba-

ma« 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1213 

Hovedartikel: »LaRouche: Hvem æder dig? Verdens 

fødevarekrise er planlagt – Det er Folkemord« 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1048 

Hovedartikel: Helga Zepp-LaRouche:  

»Global ensretning? Opråb til modstand!« 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1046 
 

Hvert tredje græske barn lever i  

fattigdom; hospitalspersonale strejker 

mod vilkår i sundhedssektoren,  

som er under standard 
5. april 2014 – Hvert tredje barn i Grækenland er 

i risikozonen for fattigdom eller social udstødning, 

iflg. en ny rapport, som UNICEF har udgivet om 

»Børns vilkår i Grækenland i 2014«. Rapporterne 

fastslår, at 686.000 børn, eller 35,4 % af græske 

børn, lever i fattigdom; 292.000 børn lever i hus-

stande, hvor der ikke er nogen voksne, der har ar-

bejde, og hvor de ikke har adgang til sundhedssy-

stemet. 

»Vilkårene for børn er forværret i Grækenland i 

de senere år som et resultat af en reduktion i sociale 

ydelser, en stigning i forældrenes arbejdsløshed, 

fattigdom og utilstrækkelig adgang til sundhedsydel-

ser«, sagde rapporten, som afslørede, at antallet af 

børn i Grækenland er faldet med 9 % siden folketæl-

lingen i 2011, og falder med en større hastighed, end 

befolkningen generelt, som faldt med 1,1 %. Mere 

specifikt udgjorde børn under 18 17,5 % af landets 

permanente beboere. Rapporten, der er sammensat 

af UNICEF’s græske komite i samarbejde med Uni-

versitetet i Athen, blev fremlagt under en pressekon-

ference den 3. april. 

Personale på de græske hospitaler har bebudet en 

række strejker imod niveauet af vilkårene i sund-

hedsplejen, som er under standard, samt arbejdsvil-

kårene på de græske hospitaler. De anklager den 

fascistiske sundhedsminister Adonis Georgiadis’ 

såkaldte sundhedsreformer som værende ansvarlige 

for en enorm mangel på personale og forsyninger. 

Sammenslutningen af ansatte POEDIN har besluttet 

at afholde demonstrationer fra 8-10 om morgenen 

ved hospitaler og uden for Sundhedsministeriet, før 

de slutter sig til en 24-timers fælles strejke for sam-

menslutninger for både den private og den offentlige 

sektor, GSEE og ADEDY, den 9. april. Den 11. 

april vil der være en fem timer lang arbejdsnedlæg-

gelse og en demonstration uden for Sundhedsmini-

steriet og regionale sundhedstjenester ved middags-

tid. En større bølge af protestaktioner blandt sund-

hedsarbejdere vil begynde den 28. april med en 24 

timer lang strejke. 

POEDIN påpeger, at nedslidning af arbejdsstyr-

ken hærger, med 15.000 ubesatte stillinger, hvor 

ansatte er gået på pension og ikke er blevet erstattet, 

og hvor sundhedsministeren pludselig besluttede at 

nedlægge alle hospitalschauffører og nattevægtere. 
 

Læs også:  

Grækenlands fascistiske sundhedsminister: Cancer 

er kun en overhængende helbredsrisiko i terminalfa-

sen, http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1490 

Økonomisk kollaps: Græsk Tragedie: Lægejournaler 

viser, nedskæringspolitik er folkemord, 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1460 

Sociale forhold, kollaps: Titusinder af grækere  

sulter, http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1104 

Befolkningsreduktion: Flere grækere vil fryse ihjel, 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1097 

UNICEF-tal for Grækenland viser,  

under Trojkaen er ingen tryg, 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/874 
 

Halligan: Glass-Steagall-debatten  

genåbnet i Storbritannien 
8. april 2014 – Frygt for effekten af kvantitativ 

lempelse og den forfærdelige tilstand, bankerne be-

finder sig i, kan »tænkes at genåbne debatten i Stor-

britannien om behovet for at gennemtvinge en 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1213
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1048
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1046
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1490
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1460
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1104
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1097
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/874
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Glass/Steagall-bankopdeling mellem kommercielle 

banker, hvor foretagender og husstande indsætter 

deres midler, og investeringsbanker, som tager store 

risici«, skrev Daily Telegraphs finansielle klumme-

skribent Liam Halligan den 5. april. Halligan har 

vedholdende støttet vedtagelsen af Glass-Steagall-

standarder, både i USA og Storbritannien. 

I en artikel med overskriften »Den virkelige 

grund til, at Draghi flirter med QE: Man frygter, at 

penge, der kommer fra Kvantitativ Lempelse i Euro-

zonen, blot bliver brugt til at oppumpe banker, som 

skal have lov at gå bankerot«
1
, bemærkede Halligan 

diskussionen under en debat, han var leder af ved 

Londons Cass Business School. I panelet var tidlige-

re finansminister Lord Lawson, mangeårig fortaler 

for Glass-Steagall. Lawson var endnu mere bekym-

ret over det vestlige banksystems fundamentale pro-

blem, end han var over QE. 

»Jeg tror ikke på, at vore problemer kan løses ved 

en ring-fencing (intern bankopdeling, -red.) mellem 

investeringsaktiviteter og kommercielle bankaktivi-

teter«, sagde han, idet han refererede til Vickers 

Kommissionens politik, som under alle omstændig-

heder ikke vil træde i kraft før 2019. »Vickers-

modellen med ’god selskabsledelse’ er en model, 

som aldrig har fungeret noget sted i verden, og jeg 

tror ikke på, at det vil virke«, sagde Lord Lawson. 

»Og jeg kender ingen højtplaceret bankier, som pri-

vat mener, at denne model vil kunne virke.« 

Lawson er et førende medlem af Parlamentets 

Bankkommission, hvis »bemærkninger har enorm 

politisk indflydelse og kan tænkes at genåbne Stor-

britanniens debat om behovet for at gennemtvinge 

en Glass-Steagall-opdeling«, skrev Halligan.    

»’Der ligger et fundamentalt problem i at bringe 

investeringsbankaktivitet, med sin fundamentalt 

anderledes kultur, ind i ’hovedgade’-bankvirk-

somhed … Frygten for bankerot er blevet fjernet fra 

vores banksystem’, tordnede Lord Lawson. ’Og med 

mindre banker får lov at gå bankerot, vil vi få pro-

blemer igen og igen.’ Han opfordrede til en mere 

radikal fremgangsmåde og fornyede sit mangeårige 

krav om, at Storbritannien skal gennemtvinge en 

total Glass-Steagall-opdeling mellem investerings-

banker og kommercielle banker. ’Det vil aldrig lyk-

kes et finanstilsyn at regulere de universelle banker, 

                                            
1 The Real Reasons Why Draghi Flirts with QE: The Fear 
Is That Money Raised from Quantitative Easing in the 
Eurozone Will Just Be Used To Prop Up Banks That Need 
To Be Allowed To Fail 
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/107468
52/The-real-reasons-why-Draghi-flirts-with-QE.html 
 

ldrig’, advarede han. ’Det er tåbeligt at tro, at det er 

muligt.’«  
 

Hagel får skideballer  

under møder med kinesisk militær 
9. april 2014 – Forsvarsminister Chuck Hagel fik 

forrygende kritik fra sine kinesiske modparter mht. 

deres bekymringer over kursen i USA’s politik, især 

mht. den støtte til japansk oprustning, som USA har 

udvist. I en fælles pressekonference med Hagel ad-

varede den kinesiske forsvarsminister Chang Wan-

quan USA mod ethvert forsøg på at »inddæmme« 

Kina. 

»Med de seneste udviklinger i Kina kan det aldrig 

blive inddæmmet«, sagde Chang. USA er »et land 

med verdensomspændende indflydelse, og Stilleha-

vet er tilstrækkelig enormt til at rumme både Kina 

og USA til fælles udvikling, og ligeledes stort nok 

til også at rumme de øvrige asiatiske Stillehavslan-

de«, sagde Chang. Chang gjorde det ligeledes klart, 

at Kina aldrig ville gå på kompromis mht. at beskyt-

te sin territoriale suverænitet. »Jeg vil gerne gentage, 

at spørgsmålet om territorial suverænitet er Kinas 

kerneinteresse«, sagde Chang, idet han også refere-

rede til dets maritime territoriale krav. »Vi vil ikke 

gå på kompromis i dette spørgsmål, vi vil ikke gøre 

nogen indrømmelser, og selv den mindste lille over-

trædelse er ikke tilladt … De væbnede styrker er 

klar til at samles og er ved første ordre i stand til at 

kæmpe og vinde.« 

Hagel på sin side sagde, med en lidt skolefrøken-

agtig løftet pegefinger, at Kinas ensidige etablering 

af en luftforsvarszone havde øget spændingen, og at 

USA var forpligtet til at komme Japan til undsæt-

ning ved en konflikt mellem dem og Kina. Fan 

Changlong, viceformand for Den centrale Militær-

kommission, sagde simpelt hen til Hagel, at han og 

det kinesiske folk var »utilfredse« med hans kom-

mentarer ved ASEAN-forsvarsministrenes møde og 

hans besøg i Japan, som ikke var i overensstemmel-

se med ønsket om at bygge en stabil militær-til-

militær-relation. Chang advarede USA mod at give 

Japan for meget spillerum i deres ønske om at for-

bedre Japans militære magt. Han sagde, at USA 

burde være »årvågen« og »holde [Japan] inden for 

nogle rammer og ikke være eftergivende og støtten-

de.« 

»Japan kommer med provokerende kommentarer 

om Kina, og Kina udøver tilbageholdenhed til det 

yderste«, sagde Chang. Chang afviste også Hagels 

tilkendegivelse i sine kommentarer af, at Kina mu-

ligvis ville bruge magt for at hævde sine territoriale 

krav. »Hvis man kommer til den slutning, at Kina 

har tænkt sig at ty til magt mod Japan, er der for-

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10746852/The-real-reasons-why-Draghi-flirts-with-QE.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10746852/The-real-reasons-why-Draghi-flirts-with-QE.html
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kert«, sagde Chang. »Vi vil ikke tage initiativ til at 

oppiske en konflikt.« 

Hagel måtte også stå for nogle ophedede angreb 

fra sit publikum på National Defense University, 

hvor han holdt en tale for 120 oberster og deres stab, 

og hvor en person sagde, at han følte, USA’s politik 

simpelt hen var at »skabe konflikt og hæmme Kinas 

udvikling.« Hagel svarede, at USA ikke havde noget 

ønske om at »inddæmme Kina«, men at det havde 

traktatforpligtelser med lande i regionen, som USA 

»fuldt ud er forpligtet på at overholde.« Hagel sagde 

til sine tilhørere, at Kina burde være mere aktiv i at 

få Nordkorea til at eliminere sit atomarsenal. 

Ved NDU kom Hagel også ind på spørgsmålet 

om cyber-sikkerhed, idet han sagde, at Kina burde 

være mere »gennemskuelig« i sine cyber-kapa-

citeter. Han sagde til sine tilhørere, at amerikanske 

regeringsfolk havde briefet deres kinesiske modpar-

ter om USA’s cyber-sikkerhedsdoktrin. 

I en erklæring om møderne beskrev Pentagon dis-

kussionerne som »meget ligefremme«. Hagel sagde, 

at de to sider havde besluttet at arrangere en fælles 

øvelse for militærlægestab og etablere en Asiatisk 

Stillehavs-sikkerhedsdialog mellem viceforsvarsmi-

nisteren for det asiatiske Stillehavsområde og Kinas 

direktør for Ministeriet for det nationale forsvars 

kontor for udenrigsanliggender. De vil også etablere 

en hær-til-hær-dialog som en institutionel mekanis-

me inden for militær-til-militær-relationerne. 
 

Kinas Global Times advarer USA: 

 »Irriter os ikke« 
Mens forsvarsminister Hagel fik en alvorligt kri-

tisk respons fra sin kinesiske modpart Chang Wan-

quan mht. Obamaregeringens konfrontationspolitik, 

angreb avisen Global Times, som er tilknyttet parti-

et, voldsomt amerikansk hykleri mht. de territoriale 

stridigheder i det Øst- og Sydkinesiske Hav. 

»Der er meget lidt forskel på Washingtons aktuel-

le partiskhed til fordel for Japan og Manila og åben 

støtte til en konfrontation med Kina«, skrev Global 

Times i går. »Den offentlige kinesiske mening har 

opgivet håbet om at argumentere fornuftigt med 

USA, eftersom Washington er dygtig til at manipu-

lere dobbelte standarder. I USA’s øjne er Japans 

’fupnummer med at nationalisere Diaoyu Øerne 

[Senkaku Øerne] og Filippinernes ditto med at støtte 

sit territoriale krav ved at forstærke et efterladt flå-

deskib, som det har placeret i Ren’ai-revet, ikke 

krænkelser af ’status quo’, hvorimod alle modfor-

holdsregler fra Kinas side kaldes ’aggression’.« 

Henvisningen til Filippinerne drejer sig om den 

kendsgerning, at Filippinerne med vilje har strandet 

et gammelt fragtskib på et omstridt rev og nægter at 

fjerne det, eller blot fjerne søfolkene ombord – idet 

de således, grundlæggende set, besætter det omstrid-

te territorium. 

Global Times bemærker, at Kina ikke burde blive 

sammenlignet med Rusland, og at »Tilbageholden-

hed er Kinas grundlæggende filosofi, konfronteret 

med gnidninger, men vi gør det også klart, ’Irriter os 

ikke!’ … Alle løfter, som USA giver til Filippinerne 

og Japan om, at de kan gøre, hvad der passer dem, i 

Ren’ai-revet og Diaoyu Øerne, vil vise sig at være 

tomme.«  
               

Ukraine og Krim; Rusland vil ikke 

genoverveje sin politik på trods af  

indsigelse fra Europa og USA 
10. april 2014 – Europarådets Parlamentariske 

Forsamling (PACE) har vedtaget en resolution, som 

kalder »annekteringen« af Krim illegal og uforenelig 

med international lov og vedtægterne i Europarådets 

Parlamentariske Forsamling. 

Lederen af den russiske delegation, Alexei 

Pushkov, sagde, at resolutionen »ikke betyder, at 

Rusland vil skynde sig at genoverveje sin udenrigs-

politik og sine principper … Denne organisation har 

vedtaget ikke så få resolutioner«, sagde han. »Lad os 

ikke overdrive deres betydning. Hvis forsamlingens 

flertal mener, at Rusland ikke er forenelig med Eu-

roparådets principper – bør de først se på, hvor for-

enelige de selv er.« 

Resolutionen blev vedtaget onsdag med 154 

stemmer for, mens 26 af forsamlingens medlemmer 

stemte imod og 14 undlod at stemme. Den blev 

skrevet af to åbenlyst britiske agenter, Mailis Reps 

fra Estland og Marietta de Pourbaix-Lundin fra Sve-

rige. 

I dokumentet lyder det: »Forsamlingen beklager, 

at de demokratiske forandringer og den politiske 

udvikling i Ukraine er blevet overskygget af begi-

venhederne i Krim. Forsamlingen fordømmer på det 

stærkeste den russiske militære aggression og efter-

følgende annektering af Krim, som er en klar over-

trædelse af international lov, inklusive FN’s charter, 

Helsinki-slutakten i OSCE og Europarådets vedtæg-

ter og grundlæggende principper.« 

Resolutionen er en hvidvaskning i Goebbels-stil. 

Med hensyn til nazister i regeringen skriver de, »Der 

var ingen overtagelse af den centrale regering i Kiev 

fra det ekstreme højre, ligesom der heller ikke var 

nogen overhængende trusler mod landets russiske 

minoritet, inklusive, eller i særdeleshed, i Krim.« 

Dernæst kræver de faktisk pressecensur, idet de 

hævder, »De hyppige og grundløse rapporter om 

krænkelser af minoritetsrettighederne i Ukraine, så 

vel som den negative skildring af den nye regering i 
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Kiev, fra visse parters side, har haft en negativ ind-

virkning på de inter-etniske relationer i Ukraine … 

Vi opfordrer alle medier til at afholde sig fra at 

komme med sådanne grundløse rapporter og dække 

begivenhederne … upartisk og faktuelt… « 

Det russiske Udenrigsministerium udstedte en er-

klæring, der lød, »Det er tydeligt for os, at doku-

mentet blev udfærdiget i en hast og udelukkende 

forfølger politiske mål. Imod principperne om ret-

færdighed og objektivitet, og idet man citerer fra 

ukendte, men tydeligvis tendentiøst udvalgte kilder, 

kommer rapporten med meget tvivlsomme vurderin-

ger og konklusioner.« Erklæringen tilføjer, at 

PACE-dokumentet forholder sig tavst omkring de 

almindeligt kendte kendsgerninger om vold, diskri-

mination mod nationale minoriteter og »aggressiv 

nationalisme« i Ukraine. 

Med en hård kritik af resolutionen sagde MP Le-

onid Slutsky, vicechef for den russiske delegation, 

»Jeg foreslår, at ingen af os stemmer for rapporten, 

som repræsenterer den mest monstrøse fremvisning 

af dobbelte standarder i hele Europarådets samtids-

historie.« 

Med hensyn til den ukrainske delegations pludren 

til støtte for resolutionen, sagde Pushkov til Itar-

Tass, »Jeg var forbløffet over de ukrainske delegere-

redes taler. Graden af troværdighed i det, de siger, er 

lig nul: der er ingen problemer i Ukraine, alle de 

nationale minoriteter er glade, alle lever i totalt de-

mokrati og total ytringsfrihed.« 

Som svar på kritik fra russiske, hollandske, un-

garske og moldoviske parlamentarikere, blev ukra-

inske MP’er ved med at gentage »vi har ikke den 

slags problemer.« Samtidig hævdede de gentagne 

gange, at der foreligger »en trussel om russisk mili-

tærinvasion.« 

Pushkov kritiserede igen ukrainerne hårdt, »Det 

er lattervækkende! Ukraine befinder sig på randen af 

ikke at kunne betale på sine lån, 10 millioner men-

nesker i landets østlige del anerkender ikke regerin-

gen [i Kiev] og forlanger, at der skabes en føderati-

on, landet er på randen af opsplitning. Der er ingen 

forfatning, ingen lovinstans, ingen legitim regering, 

ingen myndighed i Ukraine«.  

I dag vil Forsamlingen stemme om en resolution, 

der suspenderer Ruslands stemmeret indtil slutnin-

gen af 2014-samlingen, se nedenfor. 

Som svar på forsøg på at bortvise Rusland fra 

PACE sagde Pushkov, »Hvis Parlamentsforsamlin-

gen beslutter at bortvise Rusland; hvis kræfter allie-

rer sig på denne måde her, tror jeg, vi også vil finde 

en måde at erklære vores holdning på, og den bliver 

temmelig stærk. Hvis en sådan resolution [om bort-

visning] vedtages, bør PACE ikke tro, at de be-

stemmer vores skæbne«, sagde han, iflg. Itar-Tass. 

Rusland »vil også beslutte, om vi overhovedet 

skal gå tilbage til PACE.« 

Med hensyn til suspendering af Ruslands ret-

tigheder og beføjelser lovede Pushkov, at hvis dette 

spørgsmål kommer til afstemning, vil landets dele-

gerede omgående udvandre af forsamlingen. 

»Vi vil ikke tolerere bortvisningen. Hvis spørgs-

målet kommer til afstemning, vil vi trække os fra 

PACE i samme sekund. Og forsamlingen vil tabe en 

masse, hvis Rusland ikke beholder sine pladser i 

organisationen«, sagde Pushkov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

GLASS-STEAGALL,  

IKKE EU-FASCISME 
Bankunionen vil tage dine penge  

og dit liv! 
 

VI HAR LØSNINGEN PÅ 

DEN ØKONOMISKE KRISE: 
 

Glass/Steagall bankopdeling:      
Skatteydere og bankkunder skal  

ikke betale for bankers spillegæld 
 

Nyt kreditsystem:  
Statskreditter til produktive  

investeringer og økonomisk opbygning 
 

Infrastruktur–Fusionsøkonomi:  
Transformér 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 24. april 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: 28 51 87 50 

Hans Schultz: 60 16 40 96 
 

Tag Ansvar! 

Vær en Nationsbygger! 
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