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EU-Valget 2014 i Tyskland:  

Valgopråb fra Helga Zepp-LaRouche: 

Hvorfor det kun er en stemme til BüSo, 

som ikke er en spildt stemme! 
13. maj 2014 - Valgopråb fra Helga Zepp-

LaRouche, spidskandidat for BüSo ved EU-valget 

den 25. maj: 

»Kære Vælger! 

Mainstream-mediernes sædvanlige argument om, at 

man spilder sin stemme, hvis man stemmer på et 

»lille« parti som BüSo, er lige så forkert denne gang 

som nogen sinde før. Forfatningsdomstolen i Karls-

ruhe har annulleret den hidtidige 3-procents barriere 

som forfatningsstridig. Dermed bortfalder det insi-

nuerede argument, at man måtte vælge »det mindste 

onde«, hvis man ikke ville spilde sin stemme. 

For i denne eksistentielle krise findes der ikke noget 

»mindste onde«, der findes kun meget godt eller 

meget dårligt. 

For alle de mennesker, som vil forhindre den umid-

delbart truende Tredje Verdenskrig, kan tydeligvis 

ikke stemme på alle de partier, som tager del i het-

zen imod Rusland. For det er ikke Putin, som er an-

svarlig for den aktuelle, strategiske krise omkring 

Ukraine, men derimod NATO’s og EU’s 23 år lange 

udvidelse mod øst og Vestens brudte løfter om netop 

ikke at gøre dette. 

Ligeledes kan man ikke stemme på alle de partier, 

som forsvarer den nuværende rovgriske finanskapi-

tal, der gør kløften mellem rig og fattig endnu større, 

og som ofrer det almene vel for spekulanternes og 

bankernes interesser. 

BüSo er det eneste parti, som har en omfattende løs-

ning på begge disse, de væsentligste eksistentielle 

farer, som nu truer os: 

1. Faren for en tredje, denne gang termonuklea-

re verdenskrig, og 

2. Faren for det transatlantiske finanssystems 

truende sammenbrud. 

Den egentlige grund til krigsfaren er den krigspro-

moverende kasinoøkonomi, som bedrives af Wall 

Street, City of London og de banker, som angiveligt 

skulle være for store til, at man kan lade dem gå 

bankerot, eller sætte deres kriminelle bestyrelser i 

fængsel. Den, der ønsker at bevare verdensfreden, 

må gøre en ende på denne kasinoøkonomi, og dette 
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er kun muligt gennem indførelsen af et transatlantisk 

bankopdelingssystem i traditionen efter Roosevelts 

Glass/Steagall-lov.
1
  

Kun, hvis de kommercielle banker stilles under 

statslig beskyttelse og atter kan forfølge deres egent-

lige formål, nemlig at udstede kredit til realøkono-

mien, og investeringsbankerne til gengæld, uden 

statslige redningspakker, uden hyperinflationsska-

bende pengetrykning og uden adgang til indskyder-

nes bankkonti, selv må bringe deres regnskaber i 

orden, kan den aktuelle dødsspiral af spekulations-

globalisering og stadig mere imperieekspansion bli-

ve afsluttet. Netop derfor har BüSo og de partier og 

organisationer i USA og adskillige europæiske nati-

oner organiseret en meget bred støtte, således at en 

gennemførelse i den nærmeste fremtid er realistisk. 

I stedet behøver vi en alliance af suveræne nationer, 

som arbejder sammen for menneskehedens fælles 

mål. BüSo foreslog allerede umiddelbart efter Sov-

jetunionens sammenbrud et sådant program med 

projektet om Den eurasiske Landbro. Gennem byg-

ningen af udviklingskorridorer ville industri- og be-

folkningscentrene i Europa og Asien blive forbundet 

med hinanden og sætte gang i et økonomisk opsving 

uden sidestykke. Jeg har personligt arbejdet interna-

tionalt for denne idé i mere end tyve år og vundet 

vigtige grupperinger i mange lande for den. 

Den kinesiske regering har nu med planen om at 

bygge den Nye Silkevej i hele Centralasien og Syd-

østeuropa taget det afgørende skridt til realiseringen 

af det eurasiske, økonomiske samarbejde, som BüSo 

foreslog. 

Hvis De giver Deres stemme til BüSo den 25. maj, 

hjælper De med til bringe Tyskland væk fra en kon-

frontation med Rusland og Kina og hen imod et Eu-

rasien fra Lissabon til Vladivostok. 

Denne gang drejer det sig ikke om »det mindste on-

de«, og at undlade at stemme er under ingen om-

stændigheder være en udvej. Det drejer sig om, 

hvorvidt Europa tager del i Tredje Verdenskrig, eller 

om Tyskland yder det afgørende bidrag til at sætte 

en fredsorden for det 21. århundrede på dagsorde-

nen. 

BüSo er det eneste parti, som har idéen til denne 

løsning. Jeg beder Dem om Deres tillid og Deres 

stemme.« 

Helga Zepp-LaRouche  

(BüSo opstiller i alle forbundslandene i Tyskland: 

Liste 18 eller 19 (afhængig af forbundsland), i Sak-

sen liste 17.) 

                                            
1 Læs Schiller Instituttets 3-punktsprogram for en 

økonomisk genrejsning i Danmark, 
http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf 

 

Rusland fejrer 69-årsdagen for sejr  

over fascismen med et klart budskab: 

Det vil blive stoppet igen i Ukraine 
7. maj 2014 – Moskva planlægger en massiv frem-

visning af militær kapacitet til Sejrdags-paraden 

denne fredag, den 9. maj, på Den røde Plads i Mo-

skva, for at fejre 69-års dagen for sejren over Nazi-

Tyskland. Det er bemærkelsesværdigt, at der også 

vil finde en betydningsfuld fejring sted i Krim, som 

for nylig atter blev tilsluttet Den russiske Føderati-

on, og det rapporteres, at præsident Putin vil besøge 

Krim i dagens anledning. 

I Moskva vil 69 krigsfly og helikoptere, diverse anti-

missilforsvarssystemer, 149 militærkøretøjer og me-

re end 110.000 tropper deltage i en parade – den 

største opvisning, siden Sovjetunionens fald i 1991. 

Forsvarsminister Shoigu har i mellemtiden annonce-

ret en større forstærkning af Sortehavsflåden, der har 

base i Sevastopol, med SAMS, nye ubåde og andre 

skibe. 

Russiske regeringstalsmænd og russiske medier har 

gjort parallellen til den aktuelle krise i Ukraine klar. 

Udenrigsminister Sergei Lavrov erklærede efter 

denne uges møde i Europarådet, at: »De, der hengi-

ver sig til ideologien og praktiseringen af fascisme, 

kan ikke retfærdiggøres, selv hvis de er politikere, 

der nyder de oplyste, vestlige demokratiers beskyt-

telse.« RIA Novosti videreudviklede denne referen-

ce: »De, der bestrider posten som regering (i Ukrai-

ne), består af medlemmer af det berygtede, neo-

nazistiske Svoboda-parti, som aktivt promoverer 

ultra-nationalistiske idéer. Dets medlemmer følger 

idéerne af Stephan Bandera, som samarbejdede med 

Nazi-Tyskland under Anden Verdenskrig, og som er 

kendt for grusomheder, som de begik under krigens 

etniske udrensninger af polakker, jøder og russere.« 

Et Reuters-telegram var bekymret: »De næste par 

dage kunne vise sig afgørende: separatister i den 

østlige Donbass-region (i Ukraine) siger, at de vil 

afholde en folkeafstemning om løsrivelse søndag 

den 11. maj, i lighed med den, der gik forud for Rus-

lands annektering af Krim«, som (det amerikanske) 

Udenrigsministeriet afviste ved at sige, at »ingen 

civiliseret nation vil anerkende resultaterne.« Reu-

ters fortsætter: »To dage før afstemningen, fredag, 

den 9. maj, er den årlige Sejrsdag, som fejrer Sov-

jetunionens sejr over Nazi-Tyskland. Moskva har 

åbenlyst sammenlignet regeringen i Kiev med nazi-

sterne.« 

Sveriges afskyelige udenrigsminister Carl Bildt var 

endnu mere direkte i sit forsøg på at håne Rusland i 

en tweet i går: »Rusland lyder nogen gange, som om 

det udkæmper Anden Verdenskrig om igen. Fascis-

me over et hele. Fjender over alt. En mobilisering af 

historiens spøgelser«, rapporterede Reuters.  

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


Rapport fra USA: 

LaRouchePAC i aktion i Washington: 

Slår et slag for sejr over nutidens  

britiske fascister 
8. maj 2014 – LaRouchePAC (LaRouche Political 

Action Committee) var tidligt på scenen i Washing-

ton, D.C., i dag, da Repræsentanternes Hus gjorde 

klar til at høre den seneste krigsretorik fra Heksen 

fra Windsor, Victoria Nuland, og dernæst forlade 

byen i 10 dage. Uden for Rayburn-bygningen udstil-

lede de et banner med »Obama støtter nazister i 

Ukraine; stil Obama for en rigsret, før han starter en 

Verdenskrig.« Det fremgik klart af responsen, at 

folk var opmærksomme. 

Da tiden for høringen i Husets Udenrigskomite 

nærmede sig, stillede aktivisterne sig op for at op-

fange de kongresmedlemmer, der skulle deltage. 

Den henvendte sig til mindst 20 medlemmer og gav 

dem en pakke litteratur, som i kombination satte de 

nazistiske grusomheder i Ukraine ind i en strategisk 

sammenhæng med det britiske krigsfremstød. Af 

disse medlemmer var der en del, som seriøst gik ind 

i en diskussion om, hvad man burde gøre for at fjer-

ne krisens sprængfarlighed uden at komme i en kon-

frontation med Rusland. De havde ingen anelse. 

LaRouchePAC-aktivist Stuart Rosenblatt lagde vægt 

på at opfange hovedvidne Nuland, som han havde 

gjort en gang før. »Du burde omgående træde tilba-

ge«, sagde han til hende. »Du er en belastning for 

jødedommen. Du forsvarer nazisme i Ukraine.« 

Nuland havde intet svar – og gik ganske enkelt vide-

re ind i lokalet, hvor høringen skulle finde sted, hvor 

hun forsvarede nazister i Ukraine. 

I dagens løb talte LaRouchePAC-aktivisterne – som 

fik tilslutning fra en delegation af borgere fra New 

Jersey – direkte med mindst 40 kongresmedlemmer. 

Aktivister skønner, at mindst 80 % af dem gerne 

ville have LaRouchePAC-materialet, og de demon-

strerede deres totale uvidenhed om, hvad det egent-

lig var, der foregik i Ukraine på selv det mest ele-

mentære niveau, inklusive omkring den grusomme 

begivenhed i Odessa. 

Da de blev konfronteret med pressens mørklægning, 

var kongresmedlemmerne hurtige til at erklære sig 

enige i, at de ikke var briefet. Nogle af dem gik hen 

til LaRouchePAC-aktivisterne for at få ’det seneste’. 

Et kongresmedlem råbte faktisk til en aktivist, hen 

over en rullende trappe, at han havde læst det mate-

riale, som aktivisten havde givet ham dagen før, og 

at det var meget interessant. Man gentog sætningen, 

at de ikke kunne tro det, der faktisk foregik i Ukrai-

ne (såsom massakren i Odessa), og at de aldrig var 

blevet briefet. »Vi ved ingenting«, var et hyppigt 

omkvæd. 

Det var især bemærkelsesværdigt, hvad et kongres-

medlem fortalte en LaRouchePAC-aktivist: at et 

førende, republikansk kongresmedlem stod i den 

republikanske garderobe og uddelte fotokopier af 

den pakke litteratur, som han havde modtaget fra 

LaRouchePAC-aktivisterne!  

Teamet af LaRouchePAC-aktivister skønner, at de, i 

løbet af de tre dage, hvor Kongressen faktisk var 

samlet, talte direkte med mindst 100 kongresmed-

lemmer. Der er et meget stærkt mønster af interesse 

for, hvad LaRouchePAC har at sige.  

Så meget desto vigtigere er det, under den kommen-

de uges pause i Repræsentanternes Hus, hvor med-

lemmerne er i deres valgkredse, at vælgerne fortsæt-

ter med at udøve pres for at Kongressen rent faktisk 

træder i aktion for besejre krigsfaren ved at tage 

skridt til at udslette Det britiske Imperiums magt 

gennem en rigsretssag, samt en finansiel reorganise-

ring, der begynder med Glass-Steagall. 

  

Helga Zepp-LaRouche den 8. maj,  

årsdagen for Anden Verdenskrigs slutning 
8. maj 2014 – Følgende er en erklæring af Helga 

Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter og for-

mand for det tyske, politiske parti Bürgerrechts-

bewegung Solidarität (BüSo) 

Det er en skændsel for det såkaldte vestlige »sam-

fund af fælles værdier«! Niogtres år efter Anden 

Verdenskrigs afslutning og det højtidelige løfte, der 

dengang blev afgivet - »Aldrig mere« - støtter den 

amerikanske regering, Den europæiske Union og 

NATO åbenlyst nazister i Ukraine og forfølger en 

politik med inddæmning af Rusland og Kina, som 

praktisk talt kan anses for at være en aggressions-

krig. Den grusomme massakre i Odessa, hvor over 

40 mennesker blev brændt ihjel levende, er den onde 

frugt af Washingtons og Bruxelles’ coup d’état i 

Kiev.  

Hvis man ser det i det bedste lys, så gjorde EU’s 

begær efter udvidelse det blindt over for de interne 

splittelser, som eksploderede som et resultat af EU’s 

ultimatum fra den 22. november. Set i det værste 

lys, så iscenesatte Obamaregeringen, NATO og EU 

med fuldt overlæg det nazistiske kup i Kiev, fordi de 

var overbevist om, og forsat er det, at alle forholds-

regler er retfærdiggjort, når blot de skubber NATO 

helt op til Ruslands grænser. 

Kendsgerningen er, at »Sektor Højre«, Svoboda o.a. 

er nazistiske grupper med en ubrudt tradition, der 

går tilbage til Stephan Banderas nazistiske kollabo-

ratører fra 1940’erne, som aldrig blev retsforfulgt 

for deres forbrydelser mod 100.000 jøder, polakker 

og ukrainere. I stedet blev disse nazister uden videre 

overtaget af Allen Dulles, CIA, MI6 og den vestty-

ske efterretningstjenestes Gehlen-organisation, 



BND, og blev sat ind i indledningen af den Kolde 

Krig mod Sovjetunionen. I den periode, hvor Europa 

blev delt af Jerntæppet, blev disse netværk hovedsa-

geligt kørt fra Vesten som en del af organisationen 

»de tilfangetagne nationer«, og i hælene på Sovjet-

unionens sammenbrud påbegyndte de omgående et 

fremstød for rekruttering i forskellige østeuropæiske 

lande. 

Denne baggrund forklarer, hvorfor den amerikanske 

viceudenrigsminister Victoria Nuland – hustru til 

den neo-konservative Robert Kagan og tidligere 

kollega til Dick Cheney – er så forlibt i »Yats« som 

Ukraines overgangs-premierminister – en mand, der 

ikke havde nogen skrupler ved at integrere med-

lemmer fra Svoboda og »Sektor Højre« i sin rege-

ring, så vel som i Ukraines hær, nationalgarde og 

militser. 

I mellemtiden har de etablerede medier i Vesten 

formet sig selv til at være et redskab for krigspropa-

ganda og promoverer en politik, som fører os til 

randen af en termonuklear udslettelse af menneske-

heden. Deres blanke afvisning af alle rapporter om 

de ukrainske nazisters barbariske forbrydelser som 

»russisk propaganda« beviser blot én ting: disse me-

diers slægtsskab med dem, hvis handlinger de mørk-

lægger. 

I Tyskland har vi lidt under to verdenskrige på vort 

territorium, og vi ønsker ikke en tredje! Tyskland 

har kun en fremtid, hvis det samarbejder med Rus-

land, Kina og de andre nationer i Eurasien. Lad os 

forny den højtidelige ed: »Aldrig mere krig! Aldrig 

mere fascisme!« 

 

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 Dan-

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

 
DU KAN BESTILLE VORES  

2 EU-VALGPLAKATER  

TIL OPHÆNGNING I HELE LANDET 

 

(De er gratis; men du kan hjælpe os ved at betale 

portoen) København: tlf.: 35 43 00 33;  

mobil: 51 21 72 06 si@schillerinstitut.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM TIL POLITISK 

ORIENTERINGSMØDE 

 

TORSDAG, 15. MAJ KL. 19 

 
På 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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