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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg: 
»Der er en klart defineret vej vi nu må gå. I USA har 

LaRouche fremlagt fire tiltag, som er afgørende, hvis 

USA og verden skal overleve:  

1) En omgående gennemførelse af en Glass/Steagall-

bankopdeling og en medfølgende sanering af finanssy-

stemet (så kan vi lade City of London, Wall Street og al 

spekulationen gå ad Pommern til, mens vi redder befolk-

ningen og de produktive del af økonomien);  

2) Al bank- og kreditvirksomhed må underlægges na-

tional kontrol;  

3) Brug af national kreditskabelse til at bygge højtek-

nologiske arbejdspladser og moderne infrastrukturinve-

steringer, der løfter den nationale produktivitet og værdi-

skabelse; og  

4) En storstilet satsning på et gennembrud inden for 

fusionsenergi og en overgang til en fusionsbaseret øko-

nomi.« 
 

* Læs hele Tom Gillesberg Nyhedsorientering juli: 

* Lyt til Radio Schillers nyhedsopdateringer:  
 

www.schillerinstitut.dk 
 

I dette nummer: 
 

* HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

»Hvad vidste præsidenten, og hvornår vidste 

han det?« Præsident Obamas Nixon-øjeblik er 

kommet, s. 2  
 

* Chatham House udsteder Dronningens 

ordrer til NATO, s. 1 
 

* BNP: Bet, Narko og Prostitution, s. 4 
 

Chatham House udsteder Dronningens  

ordrer til NATO 
13. juni 2014 – Chatham House – Royal Institute for 

International Affairs – udgav en rapport den 10. januar, 

som foreslår, hvordan NATO burde konfrontere ”sikker-

hedsudfordringer af i dag”, dvs. dem, som er dukket op 

efter NATO’s 2010 Strategiske Koncept. Dokumentet, 

som er på seks sider, erklærer ved begyndelsen, at 

”ledere må vise politisk vilje til at konfrontere sikker-

hedsudfordringer i dag, ikke i morgen. De må overbevise 

borgere om, at disse ikke kan tage deres sikkerhed for 

givet. Selv, mens den økonomiske krises ar og popu-

listiske politikeres sirenesang frister til at vende sig 

indad, må regeringer atter bekræfte værdien af den 

Atlantiske Alliance. De må også tilegne sig og anvende  

 

de nødvendige ressourcer, til trods for, at dette vil 

betyde, at der skal træffes barske valg. I kølvandet på sin 

tilbagetrækning fra Afghanistan har NATO behov for 

atter at bekræfte sin værdi omkring tvillingemålene, 

fælles forsvar og fælles sikkerhed.” 

De lægger således ud med at fremlægge et falsk valg, 

dvs. at, mht. til international politik, er der enten NATO’s 

politik med intervention og konfrontation, eller også er 

der isolationisme. Der findes intet andet alternativ, som 

kan komme i betragtning. Og derudover er der kravet om 

nedskæringspolitik – nøjsomhed. Det er, hvad ”at træffe 

barske valg” altid betyder, som om den europæiske 

befolkning, som allerede ofres i et forgæves forsøg på at 

redde euroen, ikke allerede har lidt nok under ned-

skæringspolitikken. 

Dernæst går forfatterne videre til ”værdien” af NATO. 

”Det transatlantiske forbund reflekterer en overbevisning, 

som deles af Canada, USA og dets europæiske allierede, 

om, at international fred og fremgang bedst fremkommer 

gennem en kombination af demokratiske institutioner, 

åbne økonomier og regering ved lov.” NATO’s job, siger 

de, er at sikre, at dets medlemsstaters borgere kan leve 

efter disse principper. De fortsætter med at sige, at, i de 

fleste af de seneste 25 år, har der været en overbevisning 

om, at verden bevæger sig i vestlig retning. De nylige 

begivenheder i Ukraine viser, at dette ikke længere er 

tilfældet. ”Som følge heraf kan NATO-medlemmer ikke 

længere udskyde helligelsen af den politiske vilje og res-

sourcer til Alliancens to kernemål for det 21. århund-

rede”, dvs. fælles forsvar og fælles sikkerhed. 

Det næste afsnit er et direkte angreb på Rusland. 

”Ruslands nuværende politik med, på basis af tvang, at 

opbygge en sfære af eksklusive interesser i det post-

sovjetiske område udgør risici for det transatlantiske 

samfund, som ikke er set siden 1989”, skriver de. 

Anklagen lyder på, at Putin har gennemtvunget en stadig 

mere autoritær form for lederskab over Rusland, etableret 

en ”Ruslands-domineret” Eurasisk Union og benytter 

økonomisk og politisk tvang for at opnå dens vision, som 

det gjorde i Ukraine, efter at Janukovitj var blevet væltet.   
 

Yderligere degeneration … 

Herfra går det yderligere ned ad bakke, og de 

opremser dernæst en liste over skridt, som NATO og dets 

medlemsstater må tage som respons. Listen inkluderer, 

men begrænser sig ikke til, at hæve alliancens militære 

potentiale ved at gøre ting som at øge forsvarsudgifterne, 

forbedre dets militære infrastruktur, forstærke NATO’s 

beredskabsstyrker (Response Force),  
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HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

»Hvad vidste præsidenten, og hvornår vidste 

han det?«  

Præsident Obamas Nixon-øjeblik er kommet 
Wiesbaden, 28. juni 2014 – Howard Baker, den davæ-

rende viceformand for Watergate-komiteen, som under-

søgte forbrydelserne i Watergate-affæren, stillede det 

afgørende spørgsmål, hvis besvarelse, konfronteret med 

truslen om en rigsretssag, sluttelig tvang præsident Nixon 

til at træde tilbage: »Hvad vidste præsidenten, og hvornår 

vidste han det?« Præcis det samme spørgsmål vedrørende 

præsident Obamas viden om terrorangrebet i Benghazi 

den 11. september 2012, hvor den amerikanske ambas-

sadør, Christoffer Stevens, og tre medarbejdere blev myr-

det, kunne nu vise sig at være det mest afgørende af 

mange aspekter, som kunne føre til Obamas fjernelse fra 

embedet.  

Den næsten dagligt eskalerende modstand mod 

Obamas fortsatte ignorering af så godt som alle de i 

Forfatningen foreskrevne regler og principper kommer 

ikke et øjeblik for tidligt. Den eskalerende konfrontation 

fra USA’s, NATO’s og EU’s side mod Rusland og Kina 

truer med at trække verden ind i en termonuklear, tredje 

verdenskrig. Såvel krisen omkring Ukraine og NATO’s 

og EU’s fortsatte udvidelse mod Øst, som også den 

hundredårskrig mellem sunnier og shi’iter i Sydvestasien, 

som i virkeligheden blev påbegyndt af Blairs forfalskede 

memorandum fra 2003 som påskud for den daværende 

Irakkrig, har potentiale til at sprede sig ud over regionen, 

til en global krig. Det næste, globale finanskrak er 

umiddelbart forestående, og den krig, som gribbefondene 

fører mod Argentina, er i virkeligheden det afgørende 

slag mellem et morderisk imperium og den suveræne 

stats ret til at forsvare sine borgere og det almene vel. 

Kun gennem en fundamental ændring af USA’s politik, 

som kun kan afstedkommes gennem omgående at stille 

Obama for en rigsret, kan den strategiske og civili-

satoriske krise overvindes, og de eksisterende alter-

nativer, som LaRouche-bevægelsen og Schiller Instituttet 

længe har foreslået, blive virkeliggjort. 

Den netop publicerede bog Blood Feud (Blodfejde) af 

Edward Klein (Regnery Publishing, Washington 2014) 

beretter om en nær medarbejder til Hillary Clintons 

fremstilling af begivenhederne på dagen, da terror-

angrebet i Benghazi fandt sted. Fru Clinton, daværende 

amerikansk udenrigsminister, havde allerede fået udfør-

lige informationer om det forud planlagte terrorangreb, 

som blev udført med tunge våben af organisationen 

Ansar al-Sharia, som var forbundet med al-Qaeda, da hun 

kl. 22 fik en opringning fra Obama. Ifølge Klein befalede 

Obama hende at lyve og offentliggøre en officiel erklæ-

ring fra Udenrigsministeriet, ifølge hvilken angrebet 

skulle have været resultatet af en spontan demonstration, 

som var rettet imod den dengang verserende video, som 

krænkede profeten Muhammed.  

Såvel Hillary som Bill Clinton, som sluttelig tele-

fonerede, skulle, iflg. Klein, være kommet til den slut-

ning, at Obama, som havde ført valgkamp på baggrund af 

sin angivelige sejr over al-Qaeda, tilsyneladende frygtede 

for sit genvalg og derfor foretrak denne løgn. De var 

imidlertid enige om, at han i det lange løb umuligt kunne 

slippe godt fra denne historie. 

Straks efter, at bogen var udgivet, fik medlemmer af 

LaRouches Politiske Aktionskomite (LPAC) de fremlagte 

kendsgerninger bekræftet af to højtkvalificerede kilder – 

en af disse personer havde været øjenvidne til hændelsen 

den 11. september 2012 – og kunne således fastslå, at dis-

se udtalelser om telefonsamtalen mellem Obama og 

Clinton var korrekte. LaRouche offentliggjorde derpå en 

erklæring, hvori han krævede, at Obama omgående blev 

stillet for en rigsret, fordi han havde løjet over for den 

amerikanske befolkning og havde mørklagt en så 

afskyelig forbrydelse som mordet på fire amerikanske 

regeringsembedsmænd. 
 

Kongressen reagerer 
Allerede nogle uger før [bogudgivelsen, -red.]var et 

memorandum fra Ben Rhodes, rådgiver i Det hvide Hus, 

nået ud til offentligheden, i hvilket han allerede tidligt 

havde udstedt »Video-versionen« af angrebet som den 

officielle linje, og det hed, at det indtryk for alt i verden 

måtte undgås, at Obama havde begået tungtvejende fejl i 

sin politik. Den 8. maj havde Kongressen derpå etableret 

et særligt udvalg til undersøgelse af hændelserne i 

Benghazi, som allerede havde påbegyndt sit arbejde, og 

som havde beføjelse til at høre vidner under ed. Spørgs-

målet om, hvad præsidenten vidste og hvornår, vil kom-

me til udtryk der. 

Men det er ikke den eneste modgang, som står for Det 

hvide Hus’ dør. I mellemtiden har forskellige institutio-

nelle kræfter reageret på den kendsgerning, som ikke 

længere kan overses, at Obama gentagent og skamløst 

sætter sig op over Forfatningens foreskrevne regler – fra 

magtens deling til den forfatningsmæssige bestemmelse, 

at kun Kongressen har ret til at erklære krig, samt forbud 

mod at dræbe eller fængsle amerikanere uden nogen som 

helst ordentlig, juridisk retsproces. Det er i mellemtiden 

blevet klart for det store befolkningsflertal, at alle 

Obamas valgløfter fra 2008 blot var »public-relations«-

tricks, og at han i enhver henseende fortsætter præsident 

Bushs politik, blot endnu værre. 

Sidste torsdag kom Højesteret, med stemmerne 9:0, 

med en kendelse om, at tre af fem såkaldte »ferie-

udnævnelser« (recess appointments), som Obama, uden 

Senatets godkendelse, i januar 2012 ved ordre havde 

udnævnt til lederskabet af Styrelsen for Arbejdsret, 

NLRB (National Labor Relations Board) under påskud 

af, at Senatet ikke var i samling, var ulovlige og for-

fatningsstridige. Samtidig meddelte den republikanske 

taler i Repræsentanternes Hus, John Boehner, at han ville 

anlægge en retssag imod Obama, fordi han fortsat 

krænkede Forfatningen og brød lovene. 

Og hvad gør Obama? Til trods for, at Walter Jones i 

mellemtiden har stillet lovforslag i Kongressen om, at 

enhver præsident, der endnu engang skulle begynde en 

krig uden at indhente Kongressens godkendelse, omgå-

ende skal stilles for en rigsret, skrev Obama, som sin 

første reaktion på Højesterets dom og Boehners meddel-

else, at han, som øverstbefalende, havde bemyndigelse til 

at erklære krig iflg. Forfatningens artikel 2. Obama igno-
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rerede bevidst artikel 1, der også i denne henseende 

fastlægger Kongressens øverste myndighed (Afsnit 8). 

Den ledende demokrat Tim Kaine fra Virginia inten-

siverede som reaktion på Obamas fornyede foragt for 

Forfatningen sin kampagne om, at udelukkende kun 

Kongressen råder over magten til at erklære krig. 
 

Alternativet 
Lyndon LaRouche kommenterede i et interview med 

Voice of Russia den 26. juni denne udvikling: »Frem for 

alt efter de seneste to dage kan vi sige, at sand-

synligheden for, at Obama bliver smidt ud af embedet, 

eksisterer. I tilfælde af, at det af den ene eller anden 

grund ikke sker, står vi over for en atomkrig.« 

Tiden til at beslutte, om det skal komme til krig, eller 

om vi i tide gør en ende på den morderiske kasino-

økonomi og erstatter den med et nyt, fornuftigt system 

med fysisk økonomi, sådan, som det f.eks. skete med 

Tysklands genopbygning i tiden efter 1945, hvilket som 

bekendt førte til det tyske, økonomiske mirakel, som 

forbløffede hele verden, er meget kort. 

Dommer Griesa i New York har sat den 30. juni som 

den dato, hvor Argentina skal betale »gribbefondene« ud, 

hvad det hverken kan eller vil gøre. I mellemtiden bliver 

Argentina bakket op af hele Latinamerika, landene i G77 

(133, -red.), Rusland og Kina. Alle disse lande og insti-

tutioner har forstået, at denne strid drejer sig om et opgør 

mellem et døende, angloamerikansk imperium og natio-

nernes suveræne ret til at forsvare deres befolkning imod 

en morderisk bande, bestående af spekulanter og oli-

garker. 

Den russiske økonom og rådgiver til præsident Putin, 

Sergei Glazjev, udtrykte det i et interview til EIR således: 

»Den ansvarlige gruppe er en håndfuld sindsforstyrrede, 

radikale ekstremister, de såkaldte neo-cons, som er vir-

kelige menneskefjender og satanister, som endda er i 

stand til at affyre atombomben.« 

I betragtning af denne krystalklare konfrontation 

mellem de nationer og kræfter, som fremmer menneske-

hedens fremskridt, og dem, som kun har en lille gruppe 

oligarkers, skrupelløse imperialisters og bureaukraters 

interesser for øje, er EU’s politik og de fleste europæiske 

statschefers øjensynlige grænseløse fejhed og under-

danighed bemærkelsesværdig. Opportunismen hos poli-

tikerne, hvis levebrød er hundrede gange vigtigere for 

dem end borgernes almene vel, som de egentlig skulle 

forsvare, bliver kun overgået af mediernes horisontale, 

professionelle tilgang, bankernes mentalitet, hvor de bog-

stavelig talt træder over lig, og naturligvis Det britiske 

Imperiums sataniske perfiditet. 

Borgerne bør langt om længe vågne op og tage 

stilling. Men de skal ikke vente for længe med det, for 

ellers bliver det ikke en slem opvågnen, men slet ingen. 

Tiden er nu rigtig til at sætte Schiller Instituttets 

løsning på dagsordenen: Glass/Steagall-bankopdeling, 

nationale valutaer, kreditsystem, Verdenslandbro og en 

kulturel renæssance. Flertallet af menneskeheden 

befinder sig allerede på denne vej. 
 

Fortsat fra side 1: 

udføre flere og flere jævnlige øvelser, der skal inklu-

dere ”snap”
1
-øvelser for at afprøve parathed, og så 

videre.  

Rapporten kræver, at NATO skal være i stand til at 

respondere på ”ikke-lineær aggression”, så som dis-

information, og alle de ting, som Rusland er blevet 

beskyldt for at gøre i Krim og det sydøstlige Ukraine. Det 

inkluderer også ikke-militære forholdsregler, såsom at 

reducere visse europæiske landes afhængighed af russisk 

gas. 
 

Se også: ”Farverevolutioner er ulovlig 

krigsførelse” (http://schillerinstitut.dk/drupal/) 
 

Dokumentet begrænser sig imidlertid ikke blot til den 

russiske trussel. ”Store dele af Mellemøsten og Nord-

afrika, såvel som Sahel, står foran mindst et arti med 

uro.” De nævner Syrien, Irak og Egypten, så vel som 

truslen fra Yemen over hele Sahel-regionen. ”Det 

transatlantiske samfund kan ikke ignorere den voksende 

og sandsynligvis varige ustabilitet i Europas sydlige og 

sydøstlige naboegne”, skriver de, og igen skaber de et 

falsk koncept ved at nægte at anerkende Vestens rolle – 

såsom NATO’s bombning af Libyen i 2011 – i den 

oprindelige skabelse af disse kriser. 

Dernæst bestemmer de en række skridt, som NATO 

bør tage for at konfrontere denne internationale usik-

kerhed. For blot at nævne nogle få, så kræver de, at andre 

NATO-medlemmer tager en større del af ansvaret, så det 

ikke alene hviler på USA’s skuldre; NATO og EU må 

arbejde tættere sammen, inklusive gennem nye arran-

gementer, hvorigennem de hver kan låne aktiver og 

kapaciteter fra hinanden; og fuldbyrdelsen af Trans-

atlantic Trade og Investment Partnership (TTIP) så snart 

som muligt. Det lyder alt sammen som en opskrift for 

opbyggelsen af et imperium. 
 

BNP: Bet, Narko og Prostitution 

22. juni 2014 – Takket være EU’s nye regn-

skabssystem, SEC 2010, vil medlemslandenes BNP 

(’bruttonationalprodukt’) på magisk vis ”vokse” fra og 

med september 2014. Om ti uger skal medlemslandene 

have forsynet Eurostat med nye tal, som inkluderer den 

såkaldte ”ikke-observeret økonomi”, af hvilken en del er 

”illegal økonomi”, dvs. narkohandel, smugleri og 

prostitution. 

Nogle lande har allerede meddelt en dramatisk vækst 

af BNP – f.eks. 4,5 % for Spanien. Italien vil, iflg. en 

artikel i det italienske La Voce af Mario Centorrino, Piero 

David e Antonella Gangemi, ”tjene” mellem 24-60 mia. 

euro på narkohandel, 7,5 mia. euro på prostitution og 841 

mio. euro på cigaretsmugling. Det vil reducere gælden i 

forhold til BNP med 0,03/0,05 point og tillade landet at 

forøge sine udgifter med yderligere mellem 15-31 mia. 

euro i år. 

SEC 2010 har indført endnu to større ændringer: 

udgifter til militær oprustning skal ikke længere 

regnskabsføres som et ”mellemprodukt”, men som 

”investering”, og forskning og teknologisk udvikling 

                                                 
1 Short Notice Annual Practice 
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(FTU) som ”kapital”. 

Takket være denne bestemmelse vil BNP i lande med 

store investeringer i FTU vokse mere end i lande med en 

illegal økonomi. For eksempel vil Finland og Sverige 

”vokse” med 4-5 %, og Belgien, Danmark, Tyskland og 

Frankrig med 2-3 %. Østrig, Holland og UK vil få en 

vækst på 3-4 %, iflg. Centorrino, David og Gangemi. 

Der er imidlertid grund til at mene, at EU’s hensigt 

med at oppuste FTU ikke er så sundt et forslag, som det 

kunne se ud til. I betragtning af EU’s/NATO’s planer om 

en aggressiv opbygning af militæret, kunne det blive 

brugt til militære formål. Resten af kapaciteten til 

forøgede udgifter vil blive brugt – det kan du vædde på – 

til bank-bailouts, dvs. til at betale spillegæld. 

 

Draghi kræver mere magt til EU-kommissionen i 

EU’s ’regering’ 

I et interview med den hollandske avis De Telegraaf 

sagde præsidenten for Den europæiske Centralbank, 

ECB, Mario Draghi, at det er nødvendigt at tildele EU-

kommissionen mere regeringsmagt. Strenge budgetregler 

og en Bankunion for Eurozonen er ikke tilstrækkeligt, 

sagde han: ”Økonomisk politik kan ikke kun være et 

nationalt anliggende”, og i lighed med det allerede 

eksisterende tilsyn med budgetbeslutninger, må der også 

være en fælles beslutnings- og implementeringsproces 

for ”strukturelle reformer”. 

Dernæst græd Draghi krokodilletårer over den høje 

arbejdsløshed, et retorisk trick for at promovere kvanti-

tativ lempelse (pengetrykning). En høj arbejdsløshed 

betyder en nedgang i forbruget, hvilket ”sætter genrejs-

ningen på spil.” Derfor har ECB ”strakt bankernes 

ubegrænsede adgang til likviditet frem til slutningen af 

2016. Dette er et signal.”  

I mellemtiden ser det ud til, at Tysklands SPD og 

CDU er nået frem til en aftale om lederskabet i EU’s 

struktur. CDU har meddelt, at de vil støtte Martin Schulz’ 

kandidatur til en anden embedsperiode som præsident for 

Det europæiske Parlament. SPD-leder Sigmar Gabriel har 

sagt, at de støtter en Schulz-Juncker-billet, med Schulz, 

som bliver på posten som EU-parlamentets præsident, og 

den tidligere premierminister i Luxembourg, og tidligere 

præsident for Eurogruppen, Jean-Claude Juncker, som 

præsident for EU-kommissionen. 

 

Kom og hør  
Phil og Leni Rubinstein  

fra USA tale om: 
 

* Den eurasiske Landbro bliver 
til virkelighed: Hvad er Schiller 
Instituttets rolle? 
 

* Hvor står verden set fra 
USA?  

* LaRouches videnskabelige  
triade:  
Planck, Einstein og Vernadskij 
 

Torsdag den 3. juli 
kl. 19,00 

 

På Schiller Instituttets kontor 
(Se adresse og tlf. nedenfor) 
 

  

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 trepunkts-

program for en økonomisk genrejsning i 

Danmark: 
 

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

 

KOM TIL POLITISK 

ORIENTERINGSMØDE: 
 

Torsdag 10. juli 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! 

 

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

