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Formand Tom Gillesberg ved Schiller  
Instituttets foretræde for Folketingets 
Udenrigsudvalg d. 18. marts: Lad ikke 
krisen i Ukraine føre til 3. Verdenskrig! 

»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 mellem EU og 
Rusland. Med LaRouches forslag til Den eurasiske 
Landbro, infrastrukturkorridorer, der forbinder 
Vesteuropa med resten af Eurasien, vil et sådant 
samarbejde kunne realiseres. Vi kan reorganisere det 
bankrotte finanssystem med Glass/Steagall-lignende 
bankopdelinger og banksaneringer og efterfølgende 
skabe nationale kreditter til økonomisk opbygning. I 
stedet for EU’s angreb på national suverænitet kan 
vi, på baggrund af samarbejde mellem suveræne 
nationalstater til gensidig fordel, have en verden, 
hvor vi ikke blot kan undgå krig, men også samar-
bejder om at bygge langvarig fred til gavn for de 
kommende generationer.  
Tak for ordet.« 
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1572 
 
 

Helga Zepp-LaRouche: 
 

I stedet for at blive ofre i Obamas  
krigsspil: Vi skal skabe det andet  

økonomiske mirakel sammen med Kina! 
29. marts 2014 – Forfatteren af et klassisk, histo-

risk drama kunne ikke have fremstillet den funda-
mentale forskel bedre på scenen: De på hinanden 
følgende begivenheder, hvor præsident Obama del-
tager i forskellige topmøder i Europa, og den kinesi-
ske præsident Xi Jinpings statsbesøg i Holland, 
Frankrig, Tyskland og Belgien, har præsenteret to 
direkte modstridende muligheder for Tyskland og 
Europa. I Obamas krigsspil er Tyskland blot den 
undværlige, geostrategiske spillebold, som sluttelig 
skal betale regningen for sanktionsspiralen mod 
Rusland, og på hvis territorium en truende krig ville 
finde sted. Samarbejdet med Xi Jinpings perspektiv 
om opbygningen af den Nye Silkevej gør det der-
imod muligt for Tyskland at skabe det andet øko-
nomiske mirakel.                                           Læs s. 2 

Den kinesiske præsident promoverer  
det Ny Silkevejsprojekt på historisk  

statsbesøg i Frankrig 
27. marts 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jin-
ping ankom tirsdag til Frankrig på et tredages besøg, 
hvor franskmændene giver ham den fulde røde-
løber-behandling. Besøget fejrer 50-års jubilæet for 
optagelsen af relationer mellem Frankrig og Den 
kinesiske Folkerepublik, i 1964, da præsident Char-
les 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, konferen-
cer og arrangementer vil finde sted i løbet af hele 
året.                                                               Læs s. 3 

 

Barack »Strangelove« Obama spiller 
atomkrigs-videospil med verdensledere 

27. marts 2014 – Præsident Barack Obama lavede 
topmødet om atomsikkerhed i Haag i mandags om 
til et psykologisk krigsmøde om, hvor tæt vi faktisk 
er på nuklear udslettelse. På trods af stærke protester 
fra den tyske kansler Angela Merkel gennede Oba-
ma og den britiske premierminister David Cameron 
de 35 verdensledere, som deltog i det fjerde topmø-
de om atomsikkerhed, ind i et computerspil, baseret 
på et scenario, hvor terrorister angriber en af verdens 
store byer med en stjålen, ulovlig atombombe. 

Læs s. 4 
 

 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reservér den 7. april kl. 19.00 
 

»En hyldest til  
William Shakespeare« 

Aften med musik og foredrag. 
Vi fejrer Shakespeare i anledning  

af hans 450-års fødselsdag.  
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, 

Frederiksberg (v/Flintholm St.) 
Se program: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1606 
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Helga Zepp-LaRouche, fortsat 
I øjeblikket bobler det under overfladen i Tysk-

land. Et mere eller mindre voksende antal menne-
sker bliver bevidste om, at vi har nået et nyt fase-
skifte. Reaktionen på Obamas »åbningstale« i Bru-
xelles, hvor han dels bebudede en forstærket militær 
tilstedeværelse i Polen og De baltiske Stater og end-
da stillede udstationering af NATO-styrker længere 
mod øst ved den russiske grænse i udsigt, dels bebu-
dede en optrapning af de amerikanske sanktioner 
mod Rusland samt forsøgte at lægge pres på Europa 
om at gøre det samme, reflekterer den skrøbelighed, 
som i mellemtiden har udviklet sig i den vestlige 
alliance: Mens Obama, Cameron, Barroso og Van 
Rompuy fører sig frem som entusiastiske forkæmpe-
re for den imperiale optrapning, der består i, at det 
23 år lange forsøg på at fremrykke NATO’s og EU’s 
udvidelse mod øst nu, efter den russiske modstand 
på Krim, skal efterfølges af en optrapning af sankti-
onerne, så befinder de øvrige statschefer sig i et dybt 
dilemma med hensyn til denne politiks strategiske 
konsekvenser, herunder den voksende krigsfare. Og 
i befolkningen er et oprør i færd med at udvikle sig, 
hvor både vreden over den uforskammede medie-
manipulation, såvel som den totale desillusionering 
over Obamas sande karakter, vokser. 

Forbundskansler Merkel ærgrede sig på atom-
topmødet helt sikkert over Obamas upassende idé 
om at overrumple statscheferne til at deltage i et 
interaktivt atomkrigsspil (!), men spillede dog alli-
gevel med! Stedt over for den umiddelbare fare for, 
at situationen i Ukraine har potentiale til at udvikle 
sig til en atomkrig, såvel som muligheden for, at 
sagen om det forsvundne malaysiske fly handler om 
et asiatisk »11. september«-terrorangreb, altså virke-
lighedens globale krigsfare, var der noget mere end 
makabert over idéen om, at statslederne skulle øve 
sig på en krigssimulering på deres tablets. Makaber 
er også Obamas henvisning til den lære, der står 
skrevet på det europæiske kontinents kirkegårde: 
»Vi konfronteres med det synspunkt, at større natio-
ner kan undertrykke de mindre for at få deres vilje«, 
understregede Obama – og med det mente han sik-
kert Irak, Afghanistan, Libyen og Syrien, for slet 
ikke at tale om Panama og Somalia.  

At Obama dernæst, af alle de fascinerende, muli-
ge kulturskatte, som man kan besøge i den evige 
stad, under sit besøg i Rom lige netop ønskede at se 
Colosseum, skærer hans selvopfattelse ud i pap; en 
italiensk sladderwebsite offentliggjorde oven i købet 
en fotomontage af Obama iført Nero-udstyr foran 
det brændende Rom. 

I Tyskland er der i mellemtiden opstået en ud-
bredt erkendelse af, at det virkelige offer for en op-
trapning af sanktionerne mod Rusland sluttelig ville 

blive den tyske økonomi, de tyske arbejdspladser og 
befolkningens levestandard. En hel række repræsen-
tanter for industrien, men frem for alt politikere i 
den ældre generation, der stadig har et meget godt 
begreb om, hvad det vil sige, på sit eget territorium 
at være udsat for en krig, som denne gang ville blive 
en atomkrig og den sidste krig, fordi den ville føre 
til menneskehedens udslettelse, har klart og tydeligt 
udtalt sig offentligt imod den fortolkning, at Rusland 
og Putin skulle være skurkene i denne konflikt. Gün-
ter Verheugen, tidl. EU-kommissær, Harald Kujat, 
tidl. generalinspektør for forbundshæren, Volker 
Treier, viceadministrerende direktør for DIHK, Max 
Otte, økonom, Dirk Müller, analytiker, Peter 
Gauweiler, vicepræsident for CSU, Gregor Gysi, 
leder af oppositionen i Forbundsdagen, Helmut 
Schmidt, tidl. forbundskansler, Erhard Eppler, tidl. 
leder af SPD’s kommission for grundværdier og 
præsident for Kirkedagen, og Horst Teltschik, tidl. 
leder af Sikkerhedskonferencen i München, for blot 
at nævne nogle, tog ordet og gik op imod dæmonise-
ringen af Rusland, som af massemedierne og impe-
riets repræsentanter bedrives på en måde, som ville 
have fået dr. Goebbels til at blegne af skam. Man 
går herved frem efter Bertrand Russels princip, at 
massepsykologi og moderne propagandametoder vil 
sørge for at overbevise menneskene om, at sne er 
sort. 

Gennem det skabte, anti-russiske hysteri er det 
meningen, at man skal glemme, at Vesten, NATO 
og EU har brudt alle løfter, som blev givet efter Sov-
jetunionens sammenbrud. Skridt for skridt er NA-
TO’s og EU’s udvidelse mod øst til Ruslands græn-
ser blevet drevet fremad og systematisk optrappet 
frem til det punkt, hvor Rusland, af geostrategiske 
årsager, ikke længere ville kunne forsvares – nemlig 
gennem Ukraines integration i Vesten og tabet af 
adgangen til Sortehavet.  

Dog, den vilkårlige fortolkning af folkeretten fra 
USA’s og EU’s side, som netop godkendte et kup i 
Kiev, der var finansieret af og havde forbindelse til 
udlandet, og som bragte nazister til magten, men 
ikke godkender flertallet af Krimbefolkningens øn-
ske om at høre til Rusland, hævner sig allerede. For 
marionetterne insisterer frækt på deres eget liv: par-
lamentarikeren fra Svoboda, Igor Miroschnitschen-
ko, der såmænd bare også er medlem af parlaments-
udvalget for pressefrihed, tæver chefen for det ukra-
inske statsfjernsyn, og Julia Timosjenko er, iflg. en 
optagelse af en telefonsamtale, parat til at »tage en 
Kalaschnikov i hånden og skyde den skiderik [Putin] 
i hovedet.« Hun har desuden et problem med volds-
fantasier: »Jeg vil rejse et oprør i hele verden, så 
snart jeg kan, så der – for pokker – ikke bliver så 
meget som en afbrændt mark tilbage af Rusland.« 
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Hvilken ånd, disse vestens skakbrikker er børn af, 
stod imidlertid allerede på forhånd klart. Den ameri-
kanske regering og EU har imidlertid mistet enhver 
legitimitet og troværdighed med deres skruppelløse 
udnyttelse af disse elementer. 

I mange private kredse, i alle mulige foreninger 
og organisationer, finder der imidlertid i øjeblikket 
en debat sted, hvor nødvendigheden af at forsvare 
Tysklands interesser bliver diskuteret med en alvor 
og en lidenskab, som endnu aldrig tidligere er fore-
kommet i hele den tyske forbundsrepubliks historie. 
Nu, hvor man begriber, at de krævede sanktioner 
mod Rusland først og fremmest er rettet imod Tysk-
lands interesser, og at der består en fare for, at vi for 
tredje gang bliver trukket ind i en verdenskrig af 
geostrategiske grunde, reflekterer man i private 
kredse over historiens lange buer, der strækker sig 
fra Bismarck over Versailles- og Rapallo-
traktaterne, over finansieringen af Hitler via chefen 
for Bank of England, Montagu Norman, og Prescott 
Bush, farfar til George W., og frem til omstændig-
hederne omkring genforeningen og den påtvungne 
euro. 

Den kinesiske statspræsident Xi Jinpings besøg 
og hans omfattende tilbud til Frankrig og Tyskland 
om samarbejde kom i denne situation som en forjæt-
telse om fremtiden.  For i stedet for at blive trukket 
ned i malstrømmen med konfrontationen mellem 
NATO og Rusland, findes der så sandelig det alter-
nativ, at de europæiske stater genvinder suverænite-
ten over deres egen valutapolitik og økonomiske 
politik og i en ny, eurasisk alliance i fællesskab 
medvirker i opbygningen af Den eurasiske Landbro. 

Ved denne opbygning drejer det sig ikke blot om 
de omfattende milliardkontrakter og joint-venture-
aftaler for bilproducenter, specialprodukter, mode-
huse, miljøforetagender, elektromobilitet, kreds-
løbsøkonomi og mange flere sektorer, som utvivl-
somt er af allerstørste vigtighed for den tyske ek-
sportøkonomi og know-how. Det drejer sig om mu-
ligheden for at komme ud af den aktuelle geostrate-
giske konfrontationsdynamik og medvirke til en 
fælles fredsorden for det 21. århundrede. 

At nå frem til dette bedre fremtidsperspektiv vil 
sandsynligvis ikke ske uden større omvæltninger. 
For det transatlantiske finanssystem står foran sin 
totale disintegration, som kan blive udløst af en ban-
kerot af blot én af TBTF-bankerne (der angiveligt 
skulle være for store til, at man kan lade dem gå 
bankerot). Federal Reserves seneste stresstest gjorde 
det, trods al massage af kendsgerningerne, tydeligt, 
at Citigroup er massivt underkapitaliseret og overek-
sponeret. Den bank, som i 2008 fik det største beløb 
i redningspakker, har fem år senere endnu ikke bragt 
sit hus i orden. Ifølge Pam Martens og bloggen 

»Wall Street on Parade« er bankernes insolvensrate i 
dag højere, end den var på krisens højdepunkt i 
2009. Hvis bail-in-forordningen i Enhedsmekanis-
men for Afvikling (SRM) i den allernærmeste frem-
tid skulle blive taget i anvendelse, truer det absolutte 
sammenbrud af det transatlantiske finanssystem. 

Alternativet til det kaos, som herved truer, består 
i en indføring i rette tid af et bankopdelingssystem i 
traditionen efter Roosevelts Glass/Steagall-lov, som 
sætter det område af banksektoren, som har at gøre 
med den fysiske realøkonomi, under beskyttelse. 
Når finanssystemets virtuelle kasinodel først er af-
skrevet, kan et kreditsystem i traditionen efter 
USA’s første finansminister, Alexander Hamilton, 
træde i stedet og finansiere den Nye Silkevejs lang-
sigtede projekter som en del af genopbygningen af 
verdensøkonomien. 

Så bliver samarbejdet mellem verdensøkonomi-
ens »to søjler«, Kina og Tyskland, som Xi Jinping 
har udtrykt det, begyndelsen til en ny epoke med 
samarbejde mellem denne verdens nationer. Og 
denne nye økonomiske orden må være inkluderende 
og også omfatte Rusland og USA. Tyskland kan og 
må gøre udslaget! 

Vælg BüSo1 ind i Europa-Parlamentet! 
 
Den kinesiske præsident …, fortsat 
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 genopbyg-
ge en logistisk korridor, som kan fungere som stabi-
le udstrømningscentrer i Kinas indre provinser, og 
som også kan åbne det kinesiske marked for euro-
pæiske produkter.« 

Præsident Xis europæiske rejse begyndte i Hol-
land den 22. marts og vil slutte i Tyskland og Belgi-
en. I Tyskland vil han besøge Duisburg, efter eget 
ønske, hvor Yuxinou-toget tre gange om ugen an-
kommer 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 præ-
sidenten for EU-parlamentet Martin Schultz. 

Ligeledes efter eget ønske begyndte Kinas præsi-
dent sin rejse til Frankrig i Lyon, der har en stærk 
historisk forbindelse med Kina. Som Frankrigs før-
ste centrum for silke går Lyons bånd til Kina tilbage 
                                                 
1 Partiet Bürgerrechtsbewegung Solidarität med Helga 
Zepp-LaRouche som formand stiller op i Tyskland til 
Europa-Parlamentsvalget den 25. maj. (-red.) Følg med i 
BüSos valgkampagne på: http://www.bueso.de/ 
 

http://www.bueso.de/
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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 ankomstste-
der i Europa for Silkevejen, som begyndte i min 
hjemprovins Shaanxi.« 

Lyons kærlighed til Kina blev først udviklet af je-
suitterne i 1656 på Trinity College og igennem Fa-
der Edmond Auger SJ (Jesu Selskab), som var in-
volveret i missioner til Kina. I 1616 blev det første, 
latinske manuskript af Matteo Riccis Om Jesu Sel-
skabs 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.  

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1610 
 
Barack »Strangelove« Obama …, fortsat 
Scenariet havde en storby som mål – »City of 

London, eller Wall Street eller Milano«, fik lederne 
på topmødet at vide. Der var tre professionelt produ-
ceret videoer, som lederne blev lokket til at se og 
dernæst i »virkelig tid« respondere på, mht. mulig-
hederne for respons. The Daily Telegraph rapporte-
rede den 25. marts, at den tyske kansler Merkel var 
meget oprørt over bagholdet med krigsspillet, og 
hun gjorde kraftig indsigelse, idet hun kaldte det 
’upassende’ for et møde på så højt plan mellem ver-
dens ledere. Sluttelig pressede Obama hende til at 
spille med. The Daily Telegraph rapporterede, at 
»Obama, den eneste leder, som spillede spillet under 
ledsagelse af en højtstående embedsmand, skal have 
presset på for, at demonstrationen fandt sted.« 

Merkel var ikke den eneste, der var forbløffet 
over Obamas topmøde-stunt. New York Daily News 
fra i går havde et næsten helsides forsidebillede af 
Manhattans skyline med en atompaddehattesky bag 
den, og undertitlen »En atombombe i NYC, hr. præ-
sident?« med en grel titel, »Tak for at dele det med 
os!« Forsidebilledet fulgtes med en lederartikel med 
titlen »Præsident Strange Love«, som begyndte, »Nu 
ved New Yorkere, hvad præsident Obama mener, 
når han taler om nuklear nedfrysning: ’Det er den 
fornemmelse af blodet, der fryser til is, som han 
påførte ved at give udtryk for sin bekymring over et 
atomangreb her … ’ Ud af det blå indeholdt erklæ-
ringen en antydning om, at Obama havde grund til at 
frygte ting, der var mere forfærdelige og umiddel-
bart forestående end det generelle niveau af frygt, 
som har lagt en skygge over de fem bydele i næsten 
13 år. Vi kunne godt have undværet visioner, som 
dukkede op i skræmmende form – en paddehattesky 
over Rockefeller Center, et Times Square, forgiftet 
af radioaktivitet – ud af præsidentens forsøg på at 

forsvare sin politik mod Rusland ved at sige, faktisk, 
at Putin ikke er nogen Bin Laden.« 

Lederartiklen satte også Obamas krigsspil i for-
bindelse med hans fremstød for at forsvare National 
Security Agency’s indsamling af metadata om ame-
rikanske borgere. Ved at skræmme livet af amerika-
nere, især New Yorkere, håber han på, at han igen 
kan slippe godt fra forfatningsstridig masseudspio-
nering. 

Lyndon LaRouche kommenterede, at Obamas 
psykotiske opførsel i Haag er endnu en indikation 
på, at han nu er sunket ned i en virkelig Nero-fase, 
hvor han er ude på at dræbe og ikke kan skjule sin 
mani. 

 

        

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 10. 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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