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Tom Gillesberg, Schiller Instituttets formand: 
Det vestlige imperium vil underlægge sig Asien 

”Wall Street og City of London, der er centrum for det 

globale imperium netop nu, vil så også gerne have lov til 

at plyndre alle de værdier, der er blevet skabt i Asien i 

løbet af de seneste årtier. Hele den utrolige økonomiske 

opbygning i Kina og en stor del af resten af Asien vil 

man gerne have lov at overtage.  

Dette er den spændingsfyldte konflikt, som vi ser i ver-

den netop nu. Begivenhederne i Ukraine er blot et hjørne 

af hele problemstillingen og den konfrontation, man er i 

gang med. Det drejer sig ikke om Ukraine. Det drejer sig 

om, hvad det er for et økonomisk system, der skal styre 

verden. Om, hvorvidt en degenereret, oligarkisk elite i 

den vestlige verden, som insisterer på at plyndre og ud-

rydde civilisationen, vil få lov til det for at sikre, at dets 

indflydelse og dominans kan overleve lidt endnu. 

I Schiller Instituttet har vi længe kunnet se, hvor det bæ-

rer hen. Man behøver ikke være en Kassandra for at kun-

ne forudsige, at det her vil føre til en katastrofe. Derfor 

skal der et paradigmeskifte til. Der behøves en funda-

mental forandring. Ikke blot forandring på et enkelt om-

råde, men på alle områder.” 

Læs hele Schiller Instituttets udførlige  

Nyhedsorientering, juni måned: 

http://schillerinstitut.dk/pdf/nyhed1406.pdf 
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Lær af Historien:  

Franklin D. Roosevelt, russerne og D-dag 

6. juni 2014 – Af Anton Chaitkin:  

I begyndelsen af juni 1944 var de allierede endelig klar 

til at lancere invasionen af Frankrig. General George 

Marshall (USA), hvem præsident Franklin Roosevelt 

havde givet det øverste ansvar for den militære planlæg-

ning, havde på frygtløs vis kæmpet mod britisk modstand 

mod og sabotage af åbningen af den anden front. Dens 

mål: at aflaste de sovjetiske styrker og gøre det af med 

nazisterne fra både øst og vest.  

Mandag, den 5. juni befandt ca. tre fjerdedele af en milli-

on sovjetiske tropper sig på den 58. dag af deres Jassy-

Kishinev-offensiv for at drive tyskerne ud af Rumænien. 

Rasende modoffensiver fra nazisterne, fra styrker anført 

af tanks, havde kostet de sovjetiske tropper 150.000 tab. 

Byen Jassy (nutidens Iasi) havde en stærk, følelsesmæs-

sig betydning: Nazistiske rumænere havde massakreret 

mere end 13.000 jøder, en tredjedel af byens jødiske sam-

fund, på en uge i 1941, umiddelbart efter, at rumænske 

og tyske styrker havde angrebet Sovjetunionen.  

Mandag aften den 5. juni 1944 talte general Marshall til 

en forsamling i Den sovjetiske Ambassade i Washington, 

hvor han modtog Suvorov-ordenen af Første Grad, Sov-

jetunionens højeste æresbevisning. Med invasionen af 

Normandiet, som skulle starte den næste morgen, præ-

senterede Marshall krigen som ét enkelt slag: den endeli-

ge aktion i denne forfærdelige, europæiske krig er nu 

fokuseret omkring ét enkelt slag, i hvilket hver eneste af 

de allierede styrker vil være repræsenteret. Det skal blive 

en kamp indtil døden for nazisterne, og en kamp indtil 

sejr for de allierede. 

General Marshall blev  

”æret for fremragende militære aktiviteter og fortjenester 

i ledelsen af de amerikanske, væbnede styrker i kampen 

mod den fælles fjende … Hitlertyskland”.  

Da han modtog den sovjetiske æresbevisning, sagde 

Marshall: 

”Jeg er dybt beæret, for den er tildelt af et land, som ud-

viste et historisk forsvar imod det titanske angreb fra den 

tyske hær, da denne var på sit højeste mht. sin effektivitet 

og sit antal.” 

 

New York Times, 6. juni 1944, s. 7:    

Præsident Roosevelt blev repræsenteret ved Den sovjeti-

ske Ambassade af krigsminister Henry Stimson. 

Den foregående fredag, den 2. juni, repræsenterede vice-

præsident Henry Wallace FDR, da han talte for en for-

samling i operahuset i Irkutsk, Sibirien. Idet han holdt 

talen på russisk, sagde Wallace:  
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”Nu, hvor den fremtidige efterkrigsverdens tidlige mor-

gengry langsomt stiger over horisonten, bliver det ganske 

klart, at kun det fulde samarbejde mellem vore to store 

lande og deres allierede kan sikre for verden en stabil 

fred og sand udvikling.” 

Wallace opfordrede til et partnerskab for opbygningen af 

det nordvestlige Amerika, Canada, Alaska og sovjetiske 

Sibirien: 

”Disse enorme, tyndt befolkede områder er i vor tid ble-

vet erobret af luftfarten. Nu har deres landbrug og indu-

stri behov for udvikling.”  

Wallace havde tidligere besøgt Sibiriens Uelkal-

Seymchan, Magadan og Komsomolsk.  

 

New York Times, den 3. juni 1944, s. 5: 

Torsdag morgen, den 6. juni, landsattes historiens største 

invasion fra havet i Normandiet. 

General Dwight Eisenhower rapporterede via telegraf til 

general Marshall kl. 8,00, at operationen gik godt. Den 

dag stod præsident Roosevelt i spidsen for en bøn fra 

hele nationen. Elleve måneder senere, med styrkerne 

under anførelse af Eisenhower brasende ind fra vest, og 

de sovjetiske styrker, som fejede ind over Berlin, overgav 

nazisterne sig til de allierede. 

       

Putin: Militære operationer i det sydøstlige Ukraine  

må omgående standse 

8. juni 2014 – Den russiske præsident Vladimir Putin 

understregede, i sine svar på spørgsmål fra reportere efter 

sit møde med Petro Poroshenko, som nu er Ukraines 

præsident, gentagne gange, at før noget som helst andet 

kan ske i det sydøstlige Ukraine, må militæroperationen 

imod befolkningen standses. 

”Jeg byder hr. Poroshenkos holdning om, at blodsudgy-

delserne i det østlige Ukraine omgående må ophøre, helt 

og holdent velkommen”, sagde han. 

”Jeg understreger atter engang, at det ikke er Rusland og 

Ukraine, som bør være de involverede parter i drøftelser 

af denne sag”, fortsatte han, ”men snarere myndigheder-

ne i Kiev og repræsentanter for dem, som ønsker fødera-

lisme i det østlige Ukraine.” Hvis det sker, sagde han, ”så 

vil vi skabe betingelserne for at udvikle vore relationer 

inden for andre områder, inklusive økonomiske relatio-

ner.” 

Putin vendte tilbage til dette, da han blev spurgt om mu-

ligheden for en våbenstilstand i det østlige Ukraine. 

”Jeg mener, at dette bør ske omgående”, sagde han, ”ope-

rationen mod terrorister i det sydøstlige Ukraine må om-

gående stoppes. Dette er den eneste måde, hvorpå de 

nødvendige betingelser for at igangsætte ægte forhand-

linger med tilhængerne af føderalisering, kan skabes.” 

Med hensyn til den økonomiske side af sagen sagde Pu-

tin, at under sine møder med sine britiske, franske og 

tyske modparter, hvis tilslutningsaftalen mellem EU og 

Ukraine underskrives, vil Rusland blive tvunget til at tage 

skridt til beskyttelse af sin økonomi. Han påpegede, at 

lige i øjeblikket er der nul told på varehandel inden for 

CIS. Hvis disse betingelser skulle blive opretholdt, efter 

at Ukraine underskriver en aftale med EU,  

”så vil alle europæiske varer komme ind i vort toldområ-

de via transit, hvilket vi ikke kan tillade, og det er vi ikke 

enige med Europa om.” 

Putin kan meget vel blive tvunget til at tage skridt, efter-

som Poroshenko i sin indsættelsestale i Kiev erklærede, 

at det var hans hensigt at underskrive EU-

tilslutningsaftalen. 

 

Folkemord og etnisk udrensning i Ukraine en form 

for krig mod Rusland, gennemført af Obama 

7. juni 2014 – Under en diskussion fredag om den nye 

russiske-hviderussiske militærdoktrin, som blev annonce-

ret på mødet på Moskva Sikkerhedsforum den 23. 

maj, http://larouchepac.com/node/30989 og som beskrev 

brugen af ”kulørte revolutioner” som en form for krigsfø-

relse imod Eurasien (eller ”dette område og Asien”, som 

nogle speakere sagde): Lyndon LaRouche sagde, at den 

rette respons netop er at behandle det som krig, præcis, 

som Putin gør, som det samlet set netop indikeredes ved 

denne konference. 

Som den russiske general Vladimir Zarudnitsky, chef for 

Generalstabsoperationer, forklarede til konferencen, så er 

den ”kulørte revolution” en fuldstændig lovløs, ”middel-

alderlig og afskyelig” form for krig, hvor byer og civile, 

kvinder og børn, udgør de første mål. En ”Trediveårs-

krig”, eller, under moderne betingelser, nazistisk folke-

mord og etnisk udrensning, som ofte går endnu videre 

end det, nazisterne gjorde: tænk på Irak og Syrien, for 

eksempel. 

Dette er netop, hvad der foregår i det sydøstlige Ukraine, 

som også speakerne den 23. maj gjorde klart. Kampfly og 

artilleri bliver brugt mod civile og dræber mange og tvin-

ger andre til at flygte for livet. RIA-Novosti rapporterede 

fredag, at mandagens luftangreb mod byen Luhansk var 

et vendepunkt og tvang borgere til at flygte fra byen, 

samt udløste lukning af små og mellemstore virksomhe-

der:  

”I mandags rapporterede selvforsvarsstyrker i Luhansk, 

at ukrainske specialstyrker havde lanceret et luftangreb 

mod en administrationsbygning i byen Luhansk. Ifølge 

en erklæring fra byens myndigheder blev otte mennesker, 

som omfattede fem kvinder og tre mænd, dræbt. Bomb-

ningen blev angiveligt udført med klyngebomber, som er 

forbudt iflg. international lov.”  

Blandt de otte dræbte var en ung læge ved navn Natalia 

Arkhipova, som havde gjort tjeneste som sundhedsmini-

ster for Folkerepublikken Luhansk. 

Vasily Nikitin, den selvudnævnte premierminister for 

Luhansk, sagde:  

”Før luftangrebene var der næsten ingen flygtninge. Be-

folkningen er, selvfølgelig, bange; mange drager af sted 

til Rusland. I kølvandet på luftangrebene gav mange små 

og mellemstore virksomheder efter for presset og be-

gyndte at forlade stedet. Mange forretninger og apoteker 

blev lukket, hvilket naturligvis forværrer den økonomiske 

situation.”  

Nikita sagde dette i et interview til den russiske avis 

Komsomolskaya Pravda, som blev offentliggjort fredag.  

Og i går blev der for første gang sendt tanks imod Slov-

yansk. 

http://larouchepac.com/node/30989
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Russiske nyhedsudsendelser over fjernsyn viser, at flygt-

ningesituationen virkelig har ændret sig i løbet af denne 

uge, og de viser nu et eller to indslag hver aften om 

flygtningekrisen. Folk, der krydser grænsen til fods med 

deres børn, folk, der græder på deres flygtningeopholds-

steder – fra et kloster i St. Petersborg til arbejderhjem i 

Rostov-ved-Don, til private hjem i Belgorod. 

Ruslands Tv-kanal Channel One rapporterede den 3. juni, 

at 40 % af befolkningen i Slovyansk, eller omkring 

45.000 mennesker, er flygtet, og de tilbageværende boe-

de for det meste i deres kældre. I den langt større by Do-

netsk, med et indbyggertal på omkring en million, var 

15.000 flygtet. Men disse tal vokser hastigt. 

ITAR-Tass rapporterede fredag, at regionalregeringen i 

Rostov, i det sydlige Rusland, har rapporteret om ankom-

sten af 12.000 ukrainere, alene imellem torsdag morgen 

den 5. juni og fredag morgen den 6. juni. En humanitær 

indsamlingskampagne er blevet igangsat. Der foreligger 

rapporter om, at Rostov, (enten byen eller regionen), har 

erklæret undtagelsestilstand. 

 

Tyskland: I stedet for ’bail- out’ og ’bail- in’; gør 

omgående en ende på kasinoøkonomien! 

BüSo, 5. juni 2014 – Nøjagtig, som BüSo har advaret om 

i valgkampen til Forbundsdagen og EU-parlamentet, står 

anvendelsen af ’bail-in’ (Cypern-modellen
1
), altså konfi-

skeringen af bankkunderne og kontohaverne, på dagsor-

denen. Ingen anden end Jacques Attali, den tidligere 

franske præsident Francois Mitterands ”grå eminence” og 

økonomisk rådgiver til Socialistpartiet, har netop ind-

rømmet dette i en spalte den 26. maj i den franske avis 

L’Express.  

Attali skrev, at den kommende finanskrise vil blive værre 

end noget, Europa har oplevet i generationer. Alt, hvad 

ECB kunne opfinde, vil ikke være tilstrækkeligt til at 

redde finanssystemet. ”Derfor er der nu ingen anden løs-

ning tilbage end at betale regningen … Det indbefatter 

deltagelse af den sidste på listen over kreditorer, nemlig 

kontohaverne, som vil få at se, hvordan deres opsparing 

bliver udplyndret, og det ikke gennem inflation, men ved, 

at der trækkes penge fra deres bankkonti, ligesom på 

Cypern (hvilket den nylige aftale om bankunionen ud-

trykkeligt tillader, og som kendes som ”bail-in”, selv om 

meget få mennesker ved det.)” 

I forbindelse med ECB’s aktuelle beslutning om at over-

svømme finansmarkederne med billige penge, hvilket vil 

ophede den globale spekulation massivt, er dette en sik-

ker opskrift på socialt kaos og massemord. Spekulanter 

og bankerotte banker må selv betale regningen, ikke bor-

gerne! Vi må omgående have en Glass/Steagall bankop-

deling som det første, uomgængelige skridt. Og i stedet 

for at holde globaliseringens bankerotte, Britiske Imperi-

um i live, med den heraf følgende krigspolitik, må vi 

have et nyt paradigme, en alliance mellem suveræne na-

tioner, der sammen kæmper for virkeliggørelsen af Den 

eurasiske Landbro – for udvikling. 

                                                           
1
 Læs: ”Cypern-skabelonen: Dine penge og dit liv!” 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1041 

 

Slut dig til BüSo’s mobilisering (i Tyskland – i Danmark 

er det naturligvis Schiller Instituttet, -red.)! 

  

EU: Alle medlemsstater skal inkludere narkotika og 

prostitution i deres officielle BNP til september 

9. juni 2014 - Alle nationerne i Den europæiske Union, 

som ikke allerede inkluderer narkotika, prostitution og 

andre kriminelle operationer – lovlige eller ej – i tallene 

for deres bruttonationalprodukt (BNP), vil blive afkrævet 

at gøre det til september, rapporterede Bloomberg 3. juni. 

2010-versionen af det Europæiske Regnskabssystem 

(ESA) er obligatorisk for EU-nationer, som indrapporte-

rer deres BNP til september. ESA-reglerne erklærer:  

”Illegale, økonomiske aktiviteter skal anses for at være 

handelstransaktioner, når alle enheder, der er involveret, 

går ind i aktiviteterne efter en gensidig overenskomst. 

Således er køb, salg eller byttehandel af ulovlige stoffer 

eller stjålne værdigenstande handelstransaktioner, alt 

imens tyveri ikke er det.”  

Eurostat, EU’s statistiske institution, meddelte, at inklu-

deringen af disse data ville gøre alle EU-økonomiernes 

data ”sammenlignelige”. ”BNP er ikke en indikator for 

moral”, iflg. en talsmand, som citeres af AFP, som også 

sagde, at kun handelstransaktioner med ”konsensus” ville 

blive inkluderet. 

Nogle lande, inklusive Tyskland, Ungarn, Østrig og 

Grækenland, inkluderer allerede indtægter fra legaliseret 

prostitution i deres tal. Dette gælder også for salg af nar-

kotika i lande som Holland, som kombinerer indtægter 

fra afkriminaliserede stoffer, som marihuana, med skøn 

over indtægter fra hårde stoffer, som heroin. 

Italien meddelte, at det overholdt ESA-reglerne den 22. 

maj, da Istat, det nationale, italienske statistikkontor, 

bekræftede, at, med start i oktober, ville det inkludere 

narkohandel, prostitution og smugling af alkohol og to-

bak som end del af dets nationale, økonomiske BNP. 

Ifølge AFP havde Banca d’Italia allerede skønnet den 

’sorte’ økonomi til at udgøre 10,9 % af BNP i 2012. Nu 

skønner Istat, at værdien af den kriminelle økonomi vil 

forstærke Italiens BNP med mindst 1,3 % det første år – 

og hjælpe Italien med at overholde EU-reglerne for vær-

diansættelse af statsgælden. EU-medlemslandenes stats-

lige ”budgetunderskud” skal være begrænset til 3 % af 

deres BNP, og ”statsgæld” til 60 % af BNP. Det forenede 

Kongerige (UK) vil ”kun” tilføje 0,7 % til dets BNP for 

2009 under de nye regler, iflg. det britiske, nationale 

Statistikkontor. 

Som Eric Vernier fra Frankrigs Institut for Internationale 

Relationer påpeger, så er det egentlige spørgsmål den 

europæiske, økonomiske katastrofe. At inkludere ”pro-

duktet af grov kriminalitet” i tallene for vækst er et ky-

nisk forsøg på at bekæmpe eurozonens gældskrise, sagde 

han.  

”Problemet er at fremlægge denne nye, statistiske metode 

på bordet på et tidspunkt, hvor alle har budgetproblemer. 

Der har været en generel accept af denne regnskabsmeto-

de siden krisen: det vigtigste er, hvad der går ind i statens 

kister.”            

 

 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1041
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HOVEDARTIKEL: Lyndon LaRouche:  

Farverevolutioner er ’ulovlig krigsførelse under 

International Lov og USA’s Føderale Forfatning’ 
7. juni 2014 – I et webcast fredag den 6. juni 2014 

krævede Lyndon LaRouche, at Barack Obama stilles for 

en rigsret for fortsat at føre krig, som også Bush og Che-

ney gjorde det, på vegne af Det britiske Imperium og 

under dække af de såkaldte ’farverevolutioner’ og det 

såkaldte ’Arabiske Forår’. Denne politik, som formulere-

des af Tony Blair i en tale i Chicago i 1999 og iværksat-

tes i kølvandet på angrebet den 11. september 2001 på De 

forenede Stater, et angreb, som var iscenesat af Det briti-

ske Imperium/Saudi Arabien, blev udtrykkeligt fordømt 

af russiske og hviderussiske talere fra militæret, inklusive 

den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu, den russiske 

stabschef Valery Gerasimov og Vladimir Zarudnitsky, 

operationel chef for den russiske Generalstab, samt den 

hviderussiske forsvarsminister Jurij Zhadobin, på Sikker-

hedskonferencen i Moskva den 23. maj. 

Zarudnitsky sagde udtrykkeligt:  

”Farverevolutioner er en ny aggressionsteknik, som er 

gearet til at ødelægge en stat indefra.”  

I et interview på fransk Tv forud for højtideligholdelsen 

af årsdagen for D-dag påpegede Putin selv den kendsger-

ning, at Europa og USA understøtter et forfatningsstri-

digt, væbnet kup i Ukraine, som har udløst kaos og vold 

på grænsen til Rusland, og at denne samme form for ope-

ration forsøges gennemført i Syrien.  

LaRouche understregede i webcastet, at denne politik 

”har været i gang i Nordafrika, i spil med saudierne, i spil 

med terrorister, eller Blairs operation med at tilrettelægge 

Irakkrigen, som var en illegal krig og en overtrædelse af 

alt, udført af Det britiske Monarki, Det britiske Imperi-

um.” 

I sine bemærkninger lørdag den 7. juni understregede 

LaRouche, at 11. september i virkeligheden var en ”far-

verevolution” rettet imod USA. Formålet med dette an-

greb fra Det britiske Imperiums og dets saudiarabiske 

allieredes side var at forvandle USA til et instrument for 

lanceringen af evindelig krigsførelse under doktrinerne 

”begrænset suverænitet”, ”ansvar for at beskytte” og 

”humanitær intervention”. Det endegyldige mål for denne 

politik er at reducere verdens befolkningstal, dvs. folke-

mord, hvilket næppe er humanitært. 

I sin tale til Den økonomiske Klub den 22. april 1999 i 

Chicago fremlagde Blair Det britiske Imperiums politik 

med såkaldt ”humanitær intervention” som en overtræ-

delse af princippet om ”ikke-indblanding” i en anden 

nationalstats suveræne anliggender, som fastlagdes i Den 

westfalske Fredstraktat i 1648. 

I en senere tale den 5. marts 2004, dvs. efter 11. septem-

ber, var Blair endnu mere eksplicit: 

”Så, for mit vedkommende, søgte jeg allerede før 11. 

september efter en anden filosofi inden for internationale 

relationer end den traditionelle, som har holdt stand siden 

Den westfalske Fredstraktat i 1648; nemlig, at et lands 

interne anliggender kun vedkommer det selv, og man 

blander sig ikke, med mindre landet truer dig, eller bry-

der en traktat, eller udløser en allianceforpligtelse.” 

 

Foruden at overtræde Den amerikanske Forfatning er 

denne politik også en direkte overtrædelse af artikel 2 i 

FN’s Charter, som lyder:  

”Alle medlemmer skal i deres internationale relationer 

afholde sig fra at true med eller anvende magt mod no-

gens stats territoriale integritet eller politiske uafhængig-

hed.” 

Det gør sig ligeledes fortjent til retsforfølgelse under det 

princip, der blev fastlagt af Domstolen i Nürnberg, nem-

lig, at det er en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod 

menneskeheden at føre en angrebskrig. 

Og dog er dette den politik, som Bush/Cheney-

regeringen førte ud i livet imod Irak under indflydelse af 

Blairs løgne om masseødelæggelsesvåben. Det er også 

under denne politik, at Obama har gennemført en inter-

vention for at vælte Gaddafi i Libyen og har forsøgt at 

vælte Assad i Syrien. Det er også den doktrin, under 

hvilken Bush/Cheney torturerede personer, som var mis-

tænkt for at være terrorister, og Obama har myrdet 

uskyldige civile og endda amerikanske borgere i Yemen, 

Pakistan og Afghanistan ved hjælp af droneangreb. Det 

er også under denne doktrin, at Obama har gennemført et 

nazistisk kup i Ukraine. 

Under dække af humanitær intervention og ansvar for at 

beskytte, som også støttes brændende af de hekse, som 

har den umiddelbare kontrol over Obama, inklusive Su-

san Rice, Samantha Powers og Valerie Jarrett, har USA 

under Obama allieret sig med al-Qaeda-terrorister i Liby-

en og Syrien og med nazister i Ukraine. 

Som LaRouche understregede i sit webcast,  

”krigen har været i gang, men man kalder det ikke krig. 

Lad os f.eks. tage eksemplet med, hvad der netop skete 

for nylig mht. den ukrainske politik. Den ukrainske poli-

tik kontrolleres faktisk af folk med en nazistisk bag-

grund.” 

Siden Bush jr.-regeringen, men også fuldstændig under 

Obamaregeringen, har USA ført krig – rent faktisk krig –, 

krig, som er en overtrædelse af Forfatningen, og som 

begår forbrydelser imod menneskeheden. 

”Det, som de har benyttet sig af, er det, man kalder ’gue-

rillakrig’. Og under dække af gangstere og operationer af 

en art som i en guerillakrig, er de gået ind i forskellige 

lande. For eksempel: Alle de saudiske operationer med 

international terrorisme blev udført under britisk ledelse. 

For eksempel, 11. september var en operation fra Det 

britiske Imperium. Bush og Cheney arrangerede og støt-

tede og skjulte den kendsgerning, at der var en krigs-

handling, som kørtes af den britiske kejserinde, under 

hendes supervision hele vejen igennem.” 

”Tony Blairs operation på Dronningens vegne med at 

arrangere en Irakkrig; det var ulovligt. Det er svindel 

imod nationerne. Det, der foregår nu, er, at Obama er 

syndebukken. Det er i virkeligheden Dronningen, som 

styrer det. Men Obama har været den syndebuk, som i 

USA’s navn har støttet operationer, som i virkeligheden 

er krigsførelse. Men andre ord, det, Obama har gjort med 

sin indblanding i Europa med militære operationer, er i 

sig selv en overtrædelse af Forfatningen. De fører krig. 

Det, man gjorde i Irak, var det samme, fortilfældet. 
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Nordafrika: sammen fortilfælde. Det var i virkeligheden 

krig, ført af USA, som en overtrædelse af Forfatningen.” 

”Spørgsmålet er nu: Hvornår er der et tilstrækkeligt antal 

patrioter i USA ved magten i regeringen, som rent faktisk 

vil sige, ’Dette er ulovlig krigsførelse under international 

lov, og det er også ulovligt i henhold til den Føderale 

Forfatning. Præsidenten for De forenede Stater kan ikke 

føre krig uden Kongressens godkendelse. Det kan ikke 

lade sig gøre.’ Men det bliver hele tiden gjort, især af 

Obama. Men Cheney gjorde det samme! Cheney var 

manden, som arrangerede mørklægningen af 11. septem-

ber.” 

Farven på den revolution, der blev lanceret i USA med 

11. september, var ”grøn”. Dette er Dronningens politik 

for at reducere verdens befolkningstal fra 7 til 1 mia. 

mennesker. Det er også den politik, som Tony Blair ud-

trykkeligt formulerede i sin Chicago-tale i 1999. 

I sit webcast erklærede LaRouche:  

”Hvis man kender historien og går tilbage til spørgsmålet 

om Zeus kontra Prometheus og sporer denne historie, så 

stammer den fra et græsk drama og en græsk beretning. 

Men det er, hvad Det romerske Imperium var! Det er, 

hvad Det romerske Imperiums massehenrettelser af de 

kristne var. Det er Det britiske Imperium. Det britiske 

Imperium var modelleret efter Det romerske Imperium.” 

 

”Så vi har altså at gøre med en imperiemagt, der har en 

kvalitet, som man altid har kaldt ’satanisk’. Med andre 

ord, så er ’Zeus’ et græsk navn for Satan. Det romerske 

Imperium var en satanisk institution. Massedrabene på de 

kristne definerer det helt bestemt som en meget ond magt 

– en satanisk magt. Og dette er kendsgerningerne. Den 

grønne politik i USA: Det er et satanisk program, skabt af 

selve den britiske Kejserinde. Den grønne politik er en 

rænke, udtænkt imod USA’s befolkning. Den aktuelle 

indsats for at skære ned på kulstof er et projekt for mas-

semord. Hvem er det, som gør det? Obama. Hvem gør 

han det for? Ja, Dronningen skrev opskriften og udstedte 

ordrerne.” 

 

”Spørgsmålet er: Er USA i besiddelse af den moralske 

kapacitet, der skal til for at overleve? Prøven er, at hvis 

det har moralsk overlevelsesevne, så vil det 1) omgående 

droppe Obama; drop ham, og stil ham for en rigsret. Han 

er forfalden til en rigsret. Han er mere end forfalden. 

Vi kan ikke vente til næste embedsperiode; der er visse 

ting, som vi må have nu, fordi vi er i færd med at skabe 

bail-in. Ved I, hvad bail-in er? Bail-in er en tid, hvor 

bankerne ikke giver dig renter, de tager renter fra dig, og 

de gør det på baggrund af deres spekulationsmetode. Så 

de spekulerer dig ned. De dræner USA for alle ressour-

cer. De eliminerer den amerikanske befolkning gennem 

bail-in. Og bail-in er allerede sat i værk. Og hvis vi ikke 

meget snart får Obama fjernet fra embedet, vil de fleste 

af Jer borgere derude være døde, sandsynligvis i år.” 

 

Se hele videoen med LaRouches webcast:  

 larouchepac.com/node/30990 

 

BAGGRUND: 

Rusland identificerer ’Farverevolutioner’ som ag-

gressionskrige på Sikkerhedskonference i Moskva 

23. maj afholdtes den årlige Sikkerhedskonference i Mo-

skva, hvor talere fra toppen af den russiske militærkom-

mando erklærede, at de anser de såkaldte farverevolutio-

ner for at være en ny type aggressionskrig og identifice-

rede den udenlandske promovering af sådanne revolutio-

ner som en ”ny aggressionsteknik”, der anvendes med 

den geopolitiske hensigt, med fuldt overlæg at destabili-

sere lande, som indtager ”en vigtig, strategisk position og 

fører en uafhængig udenrigspolitik”, med det formål at 

udvirke ”et væsentligt skifte i magtbalancen i en bestemt 

region”, med ikke blot Rusland, men også Kina som mål, 

såvel som også Mellemøsten, Afrika, Centralasien og 

Sydasien. 

Anthony Cordesman fra CSIS (Center for Strategiske & 

Internationale Studier), der deltog i Sikkerhedskonferen-

cen i Moskva den 23. maj, udlagde 52 sider af sine rå 

notater, inklusive power-point sider, på CSIS-sitet med 

titlen, ”Rusland og Farverevolutioner: En russisk mi-

litæranskuelse om en verden, der er destabiliseret af 

USA og Vesten (Hovednotater)” 

http://csis.org/publication/russia-and-color-revolution 

 

Putin fordømmer Vestens promovering af ”Forfat-

ningsstridige, væbnede kup” i Ukraine og understøt-

telse af terrorister i Syrien 

I et eksklusivt interview til Europe-1 og TF-1  

http://eng.kremlin.ru/news/22441 

den 4. juni 2014, fordømte den russiske præsident Vla-

dimir Putin gentagne gange Obama og andre i Vesteuro-

pa for at promovere et ”forfatningsstridigt, væbnet kup” i 

Ukraine med det formål at vælte den tidligere regering og 

således udgøre en direkte trussel mod Rusland, inklusive 

ved at flytte NATO’s militære infrastruktur direkte op ad 

Ruslands grænse. Putin kom tilbage til dette punkt adskil-

lige gange under interviewet, hvor han gentagne gange 

anvendte sætningen, at et ”forfatningsstridigt, væbnet 

kup” blev promoveret af USA og Europa. Putin, som 

også talte om understøttelsen af kendte al-Qaeda-

terrorister i forsøg på at gennemtvinge et regimeskift 

imod Bashar al-Assad i Syrien, advarede om, at strategi-

en med regimeskift truer med at  

”forvandle Syrien til et nyt Afghanistan, en fuldstændig 

ukontrollerbar yngleplads for terrortruslen, inklusive mod 

europæiske lande.” 

Video: ’Projekter’ for demokrati er ikke demokrati-

ske: Sagen om Ukraine & Rusland  

LaRouchePAC publicerede følgende video i februar 2014 

om anvendelsen af ’farverevolutioner’ som et redskab for 

regimeskift, som det demonstreres i Ukraines eksempel. 

Videoen viser, at operationen, som blev kørt af Victoria 

Nuland, blot var den seneste i en række af ”farverevolu-

tioner”, som blev gennemført i overensstemmelse med 

Gene Sharps drejebog som en form for krigsførelse for at 

destabilisere Rusland og den eurasiske blok. 
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1844 

  

http://larouchepac.com/node/30990
http://csis.org/publication/russia-and-color-revolution
http://eng.kremlin.ru/news/22441
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1844
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Chef for tyske sparekasser: ECB eksproprierer 

bankkonti 

8. juni 2014 – Georg Fahrenschon, chef for Sammenslut-

ningen af Tyske Sparekasser (Deutsche Sparkassen- und 

Giroverband), har ført en kampagne imod ECB’s nulren-

te-pengepolitik. I adskillige interviews til medierne har 

han advaret om, at tyske bankindskydere vil miste 15 

milliarder euro som et resultat af den seneste nedsættelse 

af rentesatsen, og ECB presser dem til at vende sig mod 

aktiemarkedet, hvor de vil miste mere endnu, når marke-

det først krakker. 

Som svar på et spørgsmål fra den kendte finansjournalist 

Dirk Mueller om, hvorvidt ECB’s politik er eksproprie-

ring af bankindeståender, sagde Fahrenschon, 

”Ja, ganske klart! Gennem ECB’s politik med lave rente-

satser vil private husstande i Tyskland miste omkring 15 

milliarder euro årligt i renter. Det er pr. person … om-

kring 200 euro årligt.” 

”Draghi ved udmærket, at når han sætter rentesatsen ned, 

som i forvejen er tæt på nul, til næsten nul, så vil dette 

ikke frembringe nogen positiv effekt for realøkonomien. 

Vi har ikke et kreditforsyningsproblem; vi har et tillids-

problem.” 

Fahrenschon afslørede også den kendsgerning, at ECB 

overskrider sit mandat.  

”Den europæiske Centralbank er ikke Tysklands surro-

gatregering. Rammebetingelserne for økonomiske aktører 

for at opnå tillid og investere, det er nationalstaternes, 

politikkens, opgave.” 

Tyske familier, der står over for udsigten til at miste pen-

ge på deres opsparingskonti (med rentesatser p.t. på 0,2 

%) og deres livsforsikringspolicer, vil vende sig imod 

aktiemarkedet. Mange har mistanke om, at dette er Drag-

his hensigt. Faktisk fløj det tyske Dax-indeks over 

10.000-tærsklen for første gang den 5. juni, efter ECB’s 

meddelelse, og sluttede ugen på 9987,19, en historisk 

rekord. 

Som svar på et spørgsmål herom sagde Fahrenschon:  

”Eftersom ECB udbyder så mange penge fra centralban-

ken, har vi en overflod af udbud i det sekundære penge-

kredsløb. Likviditet flyder over fra alle kanter i øjeblik-

ket. Vi taler om cement-guld, den ene rekordhøjde på 

aktiemarkedet følger efter den anden.” 

 

”Hjalmario”
2
 Draghi Ekspropriatøren: Præcedensen 

for italienske familier 

Mario Draghi har et kæmpestort skelet i sit skab, som bør 

afsløres over for europæiske bankindskydere, der nu 

befinder sig på huggeblokken: i 1990’erne, da han var 

generaldirektør for det italienske Finansministerium, 

tvang han millioner af familier væk fra statsobligationer 

og over i aktiemarkedet, hvor de mistede 216 milliarder 

euro. Gennem sine finansreformer og privatiseringer 

trykkede han udbyttet af statsobligationer ned. Samtidig 

opbyggede han en aktiemarkedsboble gennem massive 

privatiseringer. Fra blot 11 % af BNP i 1992 gik børsen i 

Milano op til 70 % af BNP i 2000. Italienske familier, 

                                                           
2
 Sammentrækning af Hjalmar (Schacht,1939-1943 direktør 

for Det tredje Riges Reichsbank), og Mario (Draghi) 

som ejede 100 % af statsgælden, blev tilskyndet af deres 

banker til at forlade denne ufrugtbare investering og gå 

ind på aktiemarkedet. Som følge heraf blev en halv billi-

on i italiensk statsgæld opkøbt af udenlandske investorer 

og blev til udenlandsk gæld, og familierne mistede 215 

milliarder euro ved krakket af den ny økonomis boble i 

2001-2002. Mellem 6-7 % af italienske husstandes finan-

sielle investeringer forsvandt, og deres gæld steg med 

nogenlunde samme procentsats. (Kilde: Per Una Nuova 

Bretton Woods, EIR, 2003) 

 

Bail-in er kommet: Amerikanske banker forbereder 

at lægge afgift på kundernes indeståender 

Endnu, mens ECB går fremad med bail-in-politikken ved 

at annoncere negative rentesatser, går man også frem i 

USA, som Lyndon LaRouche har erklæret. Den 6. juni 

advarede Martin Armstrong om, at negative rentesatser 

kommer til USA, og at amerikanere, som et resultat, vil 

blive tvunget til at betale, for blot at beholde deres kon-

ti.”Bankerne vil efter al sandsynlighed sende disse nega-

tive rentesatser videre til forbrugerne, eller i det mindste 

forsøge på det. De kan forsøge at gøre det, ikke ved ud-

trykkeligt at pålægge en negativ rentesats, men ved ikke 

at udbetale renter og opkræve et salær for opretholdelse 

af konti”, skriver Armstrong. 

Armstrong advarer om, at de amerikanske banker er ved 

at forberede en flydende strøm af nye kontogebyr eller -

salær, som vil fungere som en de facto negativ rentesats. 

”I USA vil vi, mere sandsynligt end ikke, få de negative 

renter givet direkte videre til forbrugerne af bankerne, 

som vil kræve, at Federal Reserve gør det på fordring af 

bankerne. Larry Summers har iscenesat det. Det her er 

bare sådan, som det fungerer. Han satte ballonen op for at 

få alle gjort klar.  Det vil sandsynligvis være optimistisk 

for aktiemarkedet, skriver Armstrong, som bemærker, at 

snakken bag gardinerne er at påtvinge forbrugeren nega-

tive renter.” 

 

EU; USA, Canada: Bail-in: ’Hvad der skader bank-

kunderne, hjælper regnskabet til at stemme’ 

14. juni 2014 – Ifølge Deutshe Wirtschafts Nachrichten 

retfærdiggjorde Kurt Lauk, formand for CDU’s Økono-

miske Råd (Wirtschaftsrat) onsdag 11. juni ”eksproprie-

ringen af bankkonti” som værende nødvendig. Lauk, som 

bekrives som ”meget tæt på Merkel”, sagde, at ECB’s 

”rentesænkning også hjælper på statsbudgettet. Hvad der 

skader bankkunderne, hjælper med at få regnskabet til at 

stemme.” 

Lauk kom med denne udtalelse umiddelbart før ECB’s 

præsident Draghi mødtes med kansler Merkel den 11. 

juni. 

Torsdag fremlagde det ungarske finansministerium et 

lovforslag for parlamentet, som fastlagde regler for bail-

in i overensstemmelse med EU’s retningslinjer. Økono-

miminister Mihaly Varga forsvarede lovforslaget for 

parlamentet og sagde, at reglerne vil forhindre en lang-

strakt afvikling af en bankerot bank i at udløse en krise. 

Og i Washington, D.C. bralrede Michel Barnier, EU’s 

kommissær for det indre marked, op på et forum, sponso-

reret af Peterson Institute for International Economics. 

http://da.wikipedia.org/wiki/1939
http://da.wikipedia.org/wiki/1943
http://da.wikipedia.org/wiki/Det_tredje_Rige
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Han fokuserede på, at ”banker nu er europæiske, ikke 

nationale, ikke reguleret nationalt.” 

På et spørgsmål om, hvorvidt EU ville tillade nationer at 

gennemføre kapitalkontrol insisterede Barnier stejlt på 

”kapitalens fri bevægelighed”. Der kunne ”kun være tale 

om undtagelser i de mest ekstraordinære tilfælde, såsom 

Cypern.” 

Med andre ord, når vi eksproprierer kapital under bail-in, 

gennemfører vi kapitalkontrol, så den ikke kan undslippe. 

 

En oppustet Christie ude på at gennemføre bail-in af 

statslige pensionsfonde 

Når man tænker ”bail-in”, skal man tænke tyveri. Alt 

imens Dodd-Frank-loven
3
 fastlægger bestemmelser, der 

tillader tyveri af bankkonti for at redde ”G-SIFI’ernes”
4
 

spekulationseventyr, så er der også andre midler til bail-

in. En af bankernes favoritter er at tage pensionsfonde – 

som simpelt hen er blevet stjålet i det ene tilfælde af sel-

skabsbankerot efter det andet. 

Nu er det kommet til tyveri af de offentligt ansattes pen-

sionsfonde, som har været et hovedmål for bankrovdyr 

som Peter Peterson i årevis.  I Detroit bestrides denne 

udvikling allerede ved domstolene, hvor den endelige 

portion, der vil blive beskåret, endnu ikke er afgjort. I 

New Jersey planlægger den oppustede guvernør Chris 

Christie at udføre sin egen plyndring ved en eksekutiv 

ordre. 

Ved slutningen af juni har Christie til hensigt egenrådigt 

at skære statens bidrag til de offentligt ansattes pensions-

fond ned med 900 mio. dollars; til næste år har han tænkt 

sig at skære det planlagte statsbidrag ned med 1,5 mia. 

dollars. Alt i alt bliver det 2,4 mia. dollars over 2 år, som 

han planlægger at smide ind i statsbudgettet i stedet. 

Baggrunden er som følger: Da han blev valgt, arvede 

Christie pensionsforpligtelser, der ikke var finansierede, 

til et enormt beløb, bygget op af både republikanere og 

demokrater. I 2011 indgik han en aftale med fagforenin-

gen om at lukke hullet: fagforeningerne gik med til at 

sætte pensionsalderen op, sætte deres bidrag til deres 

pensionsfond op og give afkald på omkostningsbestemte 

stigninger; Christie gik med til, at staten gradvist skulle 

sætte sine bidrag til pensionsfonden op, indtil fonden var 

i en sundere tilstand. 

Nu siger Christie, at han ganske enkelt ikke vil leve op til 

sin del af aftalen – som også er i loven. Statens indtægter 

har været mindre end forventet (overraskelse!), og han 

har behov for at lukke hullet. Arbejderne og de, der er 

gået på pension, er rent faktisk allerede blevet udsat for 

”bail-in”, og de står nu over for udsigten til endnu større 

tab i årene fremover, alt eftersom de underfinansierede 

pensionsfonde bliver mere og mere usikre. 

Fjorten fagforeninger er gået rettens vej for at lægge sag 

an mod Christie og kræve, at han adlyder loven. Desuden 

demonstrerede hundreder af fagforeningsmedlemmer i 

Trenton den 12. juni imod planen, anført af IT-

                                                           
3
 Læs Schiller Instituttets Specialrapport: ”Dodd-Frank dræber. 

Hvordan USA blev en del af det internationale bail-in-system”  

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/873 
4
 Globally systemically important financial institutions 

arbejdernes fagforening, den største fagforening for of-

fentligt ansatte i New Jersey. 

En lokal kamp vil selvfølgelig ikke løse problemet. For at 

standse bail-in skal USA’s økonomi vende tilbage til en 

produktiv, forfatningsmæssig form, således, som det 

påbydes i LaRouches ’Fire love for at redde USA’
5
. 

 

Moody’s nedgraderer canadisk gæld pga. ”bail-in”-

politik 

Canadas syv største banker fik deres Moody’s-vurdering 

nedskåret på noget af deres ældste gæld og ikke-sikrede 

indskud den 11. juni, ”i sammenhæng med den canadiske 

regerings tidligere meddelelse om sine planer om at gen-

nemføre ’bail-in’-regler for nationale, systemisk vigtige 

banker.” 

Ifølge en historie i det canadiske Financial Post, nævnte 

Moody’s også en ”accelererende global trend hen imod 

en reduktion af statens omkostninger ved fremtidige 

bank-”afviklinger”. 

Canada vedtog en ”bail-in”-politik i sit 2013-budget; 

planen blev første gang foreslået i foråret 2013, umiddel-

bart efter den cypriotiske bail-in, og da Mark Carney, 

nuværende adm. dir. for Bank of England, var adm. dir. 

for Bank of Canada. 

Selvfølgelig er en nedskrivning af gælden det mindste af 

de problemer, som bail-in-politikken, der blev påbudt af 

G20, skaber – alt lige fra masseekspropriering af befolk-

ningen til et sammenbrud af verdens finanssystem gene-

relt. 

Foreløbig lod Moody’s de langfristede vurderinger af 

bankerne generelt blive stående ved ”stabile”. De banker, 

der er berørt, er dem, som er ”systemisk vigtige”: Toron-

to-Dominion Bank, Royal Bank of Canada, Bank of No-

va Scotia, National Bank of Canada, Canada Imperial 

Bank of Commerce og Bank of Montreal. 

 

Støt Schiller Instituttets arbejde ved at blive medlem 

eller støttemedlem – det er ikke dyrt – og ring for at høre, 

hvad du kan gøre. Vi har i øjeblikket aktivister i Køben-

havn og Århus, men vi vil udvide til alle Danmarks større 

byer, hvor du kan uddele vores materiale og være med til 

at udbrede disse – i bogstavelig forstand – livsvigtige 

idéer og konkrete, solide løsningsforslag, og lægge pres 

på vore politikere for at standse den skadelige sanktions-

politik mod Rusland, ’NATO’s udvidelse mod Øst’, der 

kun har til formål at inddæmme Rusland, så det ikke 

længere kan forsvares, og siden Kina – begge dele udgør 

en særdeles reel fare for en ny, tredje verdenskrig – nu 

med termonukleare våben, der til overflod har tilstrække-

lig destruktiv kraft til helt at udslette menneskeheden.  

Alt dette, fordi Det britiske Imperiums ’globalisering’ – 

to betegnelser for samme onde – er så bankerot, at det må 

have nye ’ofre’, det kan udsuge, for at holde sig selv 

oven vande lidt endnu – nemlig resten af det eurasiske 

kontinent, inkl. Kina.  

                                                           
5
 Læs: ”USA: LaRouches firepunktsprogram”, 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1801 

 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/873
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1801
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Men disse lande – Rusland og Kina – kender meget vel 

Det britiske Imperiums hensigter. De vil aldrig – aldrig – 

bøje sig for dets krav om underkastelse (understøttet af 

USA under Imperiets håndlanger, den forræderiske og 

krigsliderlige præsident Obama), og har i øjeblikket ind-

ledt et hæsblæsende program for intenst samarbejde om 

fysisk opbygning af hele området – begyndende med den 

såkaldte Ny Silkevej, (Schiller Instituttets 20 år gamle 

forslag under ledelse af Helga Zepp-LaRouche, ’Silke-

vejsladyen’, Den eurasiske Landbro, der senere udvikle-

des til Verdenslandbroen) fra Stillehavet til Atlanterhavet 

– fra Lissabon til Vladivostok.  

Det er Europas fremtid, og denne politik med fysisk op-

bygning, som lægger grunden til det, Lyndon LaRouche 

har kaldt ”fysisk økonomi”, med en stadig stigende leve-

standard for alle jordens mennesker – ikke kun en lille, 

oligarkisk elite – en politik med samarbejde mellem su-

veræne nationer – ikke krig! –, med respekt for FN’s 

charter og international lov, og med principperne fra Den 

Westfalske Fred stadig i kraft, – det er den politik, som vi 

så hurtigt som muligt skal tilslutte os.  

Hvis du i dag tilhører den unge generation, så er dette, 

hvad det meste af din fremtid kommer til at dreje sig om. 

Slut dig til os, og arbejd med på denne lyse og optimisti-

ske fremtid med mennesket, og ikke griske finansmata-

dorer, der intet som helst gør for samfund og menneske, i 

centrum – og arbejd selv med for at grundlægge en an-

stændig fremtid for dig selv og dine efterkommere. 

 

Find dig ikke i, at din fremtid bliver stjålet fra dig! 

I lyset af de ekstremt alvorlige konsekvenser, krigs- og 

imperiepolitikken vil medføre, er dette simpelt hen det 

vigtigste spørgsmål i vores liv i øjeblikket, og en kamp, 

vi skal vinde! Alternativet er – intet alternativ!  

Schiller Instituttet har søsterorganisationer i mange lande, 

der arbejder for denne politik. Vi nævner her nogle af 

dem: 

 

Tyskland: Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo), 

parti med Helga Zepp-LaRouche som formand og spids-

kandidat. Stillede for nylig op til EU-parlamentsvalget 

med kandidater over hele Tyskland. 

http://www.bueso.de/ 

 

Sverige: EAP, LaRoucherörelsen i Sverige. 

http://www.larouche.se/ 

 

Frankrig: Solidarité & Progrès 

http://www.solidariteetprogres.org/ 

 

Italien: Movisol 

http://www.movisol.org/ 

 

Spanien: El Movimiento LaRouche Espana 

http://spanish.larouchepac.com/node/19022 

 

Belgien: Agora Erasmus 

http://www.agora-erasmus.be/ 

 

Irland: LaRouche Irish Brigade 

http://laroucheirishbrigade.com/ 

 

Australien: Citizens Electoral Council 

http://www.cecaust.com.au/ 

 

USA: The LaRouche Movement, LaRouche Political 

Action Committee (LPAC),  
stiftet af den amerikanske økonom, videnskabsmand og 

statsmand Lyndon LaRouche (som er gift med Helga 

Zepp-LaRouche). 

http://larouchepac.com/ 

 

Ring til os, hvis du ønsker kontakt med LaRouchebevæ-

gelsen i andre lande, og vi vil formidle kontakter til dig. 

    

Tag ansvar for dit lands og verdens fremtid! 

Vær en nationsbygger! 

Slut dig til os! 

(astj.-SI-red) 
 

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  

v/ Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 26. juni 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 

http://www.bueso.de/
http://www.larouche.se/
http://www.solidariteetprogres.org/
http://www.movisol.org/
http://spanish.larouchepac.com/node/19022
http://www.agora-erasmus.be/
http://laroucheirishbrigade.com/
http://www.cecaust.com.au/
http://larouchepac.com/
http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf

