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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg: 
USA’s højesteret nægter at gribe ind over for en dom-

stols kendelser imod Argentina og til gavn for »gribbe-

fonde«, som truer med at forårsage en argentinsk stats-

bankerot. Verden mobiliseres til støtte for Argentina, og 

Ruslands og Kinas præsidenter forbereder besøg til lan-

det. Sydamerika og G77 er på vej ind i Kina-Rusland-

Indien-alliancen. Afsløringer fra Hillary Clinton i den 

nye bog Blodfejde afdækker Obama løgne om Benghazi-

angrebet, som kan føre til Obamas afsættelse. Rusland vil 

ikke hoppe i krigsfælden, men afstår i stedet fra at bruge 

militær i Ukraine. ISIS/ISIL’s fremgang i Irak er det 

forudsigelige resultat af Tony Blairs anti-nationalstats-

politik. Vil Obama starte en ny Irakkrig? 

Læs hele Tom Gillesbergs Nyhedsorientering, 

juli måned: 

Få de seneste nyhedsopdateringer på Radio 

Schiller: 

www.schillerinstitut.dk 
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HOVEDARTIKEL:  

Helga Zepp-LaRouche: 

Provinsguvernør eller suveræn partner i de 

tysk-amerikanske relationer? 
 

27. juli 2014 – Forholdet mellem Tyskland og USA 

og endvidere det transatlantiske forhold er igennem læn-

gere tid blevet rystet af jordskælv, hvor opfattelsen af, 

hvilken jordskælvsstyrke, det drejer sig om, imidlertid er 

helt forskellig på de to sider af Atlanten. 

Alt imens erosionen i Tyskland, siden Edward Snow-

dens afsløring af NSA-skandalen startede, ganske vist 

                                                           
1
 Helga Zepp-LaRouche er stifter og international for-

mand for Schiller Instituttet, og formand for det tyske 

parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität, BüSo. Hun er 

desuden gift med den amerikanske økonom og stats-

mand, Lyndon LaRouche.  

med nogen forsinkelse, men så meget desto mere dybtgå-

ende, underminerede grundvolden under de tysk-

amerikanske relationer, manglede der i Washington en-

hver antenne for den tyske befolknings reaktion på total-

udspioneringen. Til syvende og sidst betragter etablisse-

mentet i Washington og på Wall Street – ligesom Zbigni-

ew Brzezinski – Tyskland som et amerikansk protektorat, 

og desuden var man sikker på, at NSA’s samarbejde med 

BND og beskyttelse fra forfatningen havde involveret og 

kompromitteret regeringen i Berlin så tilpas tilstrække-

ligt, at der ikke var grund til at frygte alvorlige konse-

kvenser.  Først den tyske regerings udvisning af CIA-

chefen i Tyskland i midten af juli måned har pludselig 

fået et par alarmklokker til at ringe i Washington. Oprørt 

fastslog lederen af Bertelsmann-stiftelsen i Washington, 

Annette Heuser, under en hastigt arrangeret Atlantic 

Council-telefonkonference, at det tysk-amerikanske for-

hold var rystet i sin grundvold, og afsløringen af blot 

endnu en spion kunne blive det endelige ligkistesøm i 

hele det transatlantiske forhold. 57 procent af tyskerne 

har ønsket sig en større uafhængighed af USA, og allere-

de nu har de mindre EU-stater givet udtryk for deres 

harme over, hvordan USA mon ville behandle dem, når 

selv det relativt stærke Tyskland blev behandlet sådan. 

Derfor befinder ikke blot det tysk-amerikanske, men hele 

det transatlantiske forhold sig i frit fald. Nej, - iflg. fru 

Heuser – selv, hvis man nu, mere end et år efter Snow-

den-afsløringerne indbød Tyskland til at være en del af 

»Fem Øjne«, er løbet kørt; efter at man i så lang tid har 

ignoreret de tyske bekymringer og f.eks. har afvist en 

»No-Spy-aftale«, ville sådanne tilbud nu blot blive be-

tragtet som spil for galleriet og snarere gøre skaden stør-

re.  

Selv Jeffrey Gedmin, forhenværende præsident for 

Aspen-Instituttet i Berlin, gjorde sig i Washington Post 

umage for at begrænse skaderne i sidste øjeblik. Man 

måtte forstå, hvorfor tyskerne reagerede så ømfindtligt, 

overvågning var immervæk nazi-terrorens kerne, efter at 

op imod to millioner, iflg. en Stasi-officer, »uofficielle 

medarbejdere« havde spioneret for Stasi, og det ud af en 

befolkning på 17 millioner.  

I virkeligheden er naturligvis det, som NSA og den 

britiske variant GCHQ praktiserede i form af udspione-

ring noget, som Gestapo og Stasi kun kunne have drømt 

om. Hvis man sammenligner de ud fra en moderne an-

skuelse i Mielkes DDR snarere latterlige kameraer, der 

var skjult i fuglehuse, og som kan beses i museet i Nor-

mannenstrasse, med de metoder, som anvendes af NSA 

og GCHQ, så er dette ligesom forskellen på en børnefød-

selsdag og et narkoorgie med menneskeofringer.  Hvor 
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skrækkelig Gestapo og Stasi end var, så drejer det sig i 

dag om den totale tankekontrol i nutid og fremtid, altså 

tilintetgørelsen af enhver menneskelig frihed. »Die Ge-

danken sind frei« - »Tankerne er frie«, den sang, som 

mange mennesker i den tyske modstandsbevægelse mod 

nazisterne gjorde til deres egen, og som Sophie Scholl 

spillede på fløjte foran Ulmer-fængslets mure, hvor hen-

des far var fange, det skal altså ikke mere gælde med 

neo-Gestapo. 

Journalister og forfattere, som den nyligt afdøde 

Frank Schirrmacher, har gjort opmærksom på »verdens 

radikale totalovervågnings« (Sascha Lobo) metoder og 

vidtrækkende følger. Når digitaliseringen af vore liv alle-

rede har ført til vidtrækkende adfærdsforandringer og har 

degraderet mange mennesker i den yngre generation til 

rent ud sagt at være Internet-ormeforlængelser, hvis intel-

lektuelle evner de lader visne, så sigter totaludspionerin-

gen ikke blot på overvågning i nutiden, men også i frem-

tiden, baseret på Norbert Wieners teori om, at man ud fra 

adfærden i fortiden kan udlede adfærden i fremtiden. Alt, 

hvad individet vil gøre i fremtiden – hvilken type aktier, 

han vil købe, hans kreditværdighed, hans sundhedsprog-

nose, hans sandsynlige feriemål, hans modesmag, hans 

tilbøjelighed til at omgå bestemte love, varigheden af 

hans ægteskab eller partnerskab, hans drikke- og spise-

vaner, hvordan han vil stemme, ja, selv hans hemmeligste 

fantasier: alt dette skulle ved hjælp af algoritmer være 

forudsigeligt og kunne konstrueres ud fra en kombination 

af websidebesøg, elektronisk kommunikation, GPS-data, 

sundhedsjournaler osv. Det totalt gennemsigtige menne-

ske, i nutid som i fremtid. 

Set i bakspejlet viser det sig, at George Orwells ræd-

selsvisioner i virkeligheden var programmer, og at hans 

1984-model for overvågning for længst er blevet lige så 

overhalet af NSA og GCHQ som også Animal Farm, for 

nogle dyr er sandelig mere lige end andre, som man kan 

se det af den kendsgerning, at 85 personer på Jorden rå-

der over lige så mange besiddelser som halvdelen af 

menneskeheden. Det er nærliggende at mene, at denne 

uanstændige hamstring af besiddelser også har en hel del, 

hvis ikke alt, at gøre med økonomisk spionage og på-

virkning af forbrugsmønstret, som netop udgør et aspekt 

af totaludspioneringen. Alarmeret over udvisningen af 

den tyske CIA-chef udsendte Det hvide Hus stabschef 

Denis R. McDonough og rådgiver i terroranliggender 

Lisa Monaco til et møde i Berlin med Merkels kabinet-

chef Peter Altmeier og Günter Heiss, koordinator for de 

tyske efterretningstjenester. De enedes om etableringen 

af en »struktureret dialog«, inden for hvis rammer det 

fremtidige samarbejde skulle drøftes. Hermed skulle det 

mangeårige, men mislykkede samarbejde stilles på en 

stærkere legal og politisk basis, som David Ignatius glæ-

dede sig over i Washington Post. Desuden skal BND 

udstyres således, at det i fremtiden også skal overvåge 

venligtsindede efterretningstjenesters aktiviteter, dvs. kan 

udvikle det såkaldte 360 graders overblik. Kun på tysk 

territorium, naturligvis.  

En ikke navngiven repræsentant for Obamaregeringen 

formulerede det således: »Det er vigtigt at genvinde den 

offentlige fremstilling (eng. narrative) over, hvor vigtigt 

dette forhold er for amerikanerne, tyskerne og europæer-

ne.« »Narrative«, det er et yndlingsord i Washington, og 

det vil netop ikke sige principper og sandheden, men 

tværtimod den fremstilling af et anliggende, som bedst 

lader sig sælge, og som er til gavn for bevarelsen af ens 

egen magt. 

For mere end pga. halløjet over udsmidningen af en 

let erstattelig CIA-chef var London chokeret over den 

voksende opposition mod den planlagte, transatlantiske 

frihandelsaftale, TTIP, som formelig eksploderede som 

reaktion på udspionering og CIA-agenter i Forsvarsmini-

steriet og BND. TTIP-traktaten er i Wall Streets og City 

of Londons øjne endnu vigtigere end NATO, for dermed 

ville Imperiet cementere sin endegyldige kontrol og eli-

minere enhver tilbagebleven rest af national suverænitet. 

Det, der menes med »at genvinde fremstillingen« (’narra-

tive’), er i virkeligheden den faste beslutning om at kon-

solidere det transatlantiske finansoligarkis diktatur. 

Dette transatlantiske forhold er imidlertid af en langt 

mere eksistentiel grund rystet i sin grundvold. Stadig 

flere mennesker fatter, at Imperiet, som har lanceret et 

totalangreb på alle borgeres privatsfære, også er drivkraf-

ten bag NATO’s og EU’s udvidelse mod øst, såvel som 

også bag optrapningen af sanktionerne mod Rusland, der 

naturligvis rammer tyske interesser (og italienske, fran-

ske osv.) lige så meget, hvis ikke mere. Og stadig flere 

mennesker fatter også, at efter Blairs løgne om Irakkrigen 

og Camerons og Obamas løgne om den syriske regerings 

angivelige kemiske våben, så udbreder man nu de samme 

løgne om russernes angivelige ansvar for nedskydningen 

af det malaysiske fly over Ukraine. Konsekvensen af det 

hele: Det store flertal af tyskere har ikke den ringeste lyst 

til af dette Imperium at blive trukket ind i en konfrontati-

on med Rusland, som ville betyde Tredje, nukleare Ver-

denskrig, og dermed menneskehedens udslettelse. 

Med hensyn til det tysk-amerikanske forhold kan og 

må det ikke dreje sig om, at Tyskland, som et protektorat 

i Imperiet, atter indordner sig, men udelukkende kun om, 

at det, som en suveræn nation på baggrund af sin højkul-

tur, den tyske klassik og videnskabstradition, udvikler et 

virkeligt venskab med Den amerikanske Revolutions og 

Forfatnings Amerika. At finde tilbage hertil er den opga-

ve, som afgør Amerikas, og hele verdens, fremtid.  

 

»Som sagt, så gjort« - BRIKS-lande arbejder 

på en ny, global finansarkitektur 
 

Af Alexander Hartmann
2
 

19. juli 2014 - »Verden står foran økonomisk og poli-

tisk uro i meget stort omfang. Konflikter og ustabilitet 

tager til i mange vigtige områder … at genoprette fred og 

stabilitet er en påtrængende, global nødvendighed. Det 

gør nye veje til kooperation og samarbejde bydende nød-

vendige«, erklærede Indiens nye premierminister Naren-

dra Modi i sin tale til BRIKS-landenes 6. topmødes ple-

narforsamling den 15. juli. I denne sammenhæng frem-

hævede han den særlige rolle, som denne enestående 
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 Chefredaktør for den tyske avis Neue Solidarität, organ 

for BüSo, LaRouche-bevægelsen i Tyskland. (-red.)  
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kombination af nationer – Brasilien, Rusland, Indien, 

Kina og Sydafrika – indtager, som kan og må tjene til at 

skabe den fredelige og blomstrende fremtid, som hele 

verden så presserende behøver. 

»Jeg tror, at BRIKS kan klare dette krav. Det gør jeg, 

fordi BRIKS som international institution er enestående. 

Den forener for første gang en gruppe af nationer, ikke på 

grundlag af en eksisterende velstand eller en fælles iden-

titet, men på grundlag af et fremtidspotentiale. Selve 

idéen om BRIKS er altså rettet mod fremtiden. Derfor 

tror jeg, at den kan tilføre de bestående, internationale 

institutioner nye perspektiver og mekanismer.« 

Det er netop disse »nye perspektiver«, som gør 

BRIKS-gruppen interessant for stadig flere nationer i 

hele verden som alternativ til det transatlantiske finanssy-

stem, som er ved at gå til grunde, som Helga Zepp-

LaRouche skrev i vores lederartikel (i den tyske avis 

Neue Solidarität, -red.) i sidste uge: »For tiden finder der 

en strategisk kursændring sted blandt et stort antal stater, 

som, til trods for de rædsler, der finder sted i Sydvestasi-

en og Ukraine, og til trods for det forestående transatlan-

tiske finanskollaps, giver håb om, at menneskehedens 

nuværende civilisationskrise kan overvindes.« (13. juli) 

I sin pressekonference i Brasilia påpegede den russi-

ske præsident den 17. juli, at BRIKS-landene i modsæt-

ning til de »udviklede« nationer er legemliggørelsen af 

den opadgående tendens for menneskehedens fremtid: 

»Jeg vil gerne minde Dem om noget, som allerede er 

blevet nævnt: BRIKS-landene har tilsammen 40 % af 

verdens befolkning og 21 % af det globale BNP. Men det 

er ikke andelen, der er så vigtig, men derimod den 

kendsgerning, at disse lande har en meget betydningsfuld 

økonomisk vækst. I de seneste 10 år er de udviklede lan-

des BNP vokset med 60 %, men i BRIKS-landene er den 

firedoblet. I denne sammenhæng må vi naturligvis tage i 

betragtning, at de 60 % forholder sig til et meget stort 

volumen som udgangspunkt, alt imens vores firedobling 

havde udgangspunkt i en mindre basis. Men det er rater-

ne. Dette er alle unge stater, og fremtiden hører ung-

dommen til.« 

Ud over fremtidsorienteringen er yderligere to aspek-

ter i denne forbindelse væsentlige: de fem deltagerlandes 

regeringers enighed og den faste beslutning om, at det, 

som man er enedes om, også hurtigt omsættes til kends-

gerninger.  

»Vi er forenet i ønsket om, at, i alle spørgsmål om den 

globale udvikling og dannelsen af den globale finansielle 

og økonomiske arkitektur at handle ud fra en fælles hold-

ning«, sagde Putin i sin tale til plenarforsamlingen. Pla-

nerne for etableringen af en ny udviklingsbank og en 

valutareservefond, som man var begyndt på et år tidlige-

re, »er blevet til virkelighed … Banken og valutareserve-

fonden lægger grunden til koordineringen af en makro-

økonomisk politik mellem vore nationer. Jeg er sikker på, 

at et tættere økonomisk og finansielt samarbejde mellem 

BRIKS-landene vil give os mulighed for at gennemføre 

virkeligt store, fælles projekter med det mål at udvikle 

vore nationer.« 

Putin henviste til »Køreplanen for investeringssamar-

bejdet«, med 37 projekter inden for forskellige områder 

»fra højteknologi til den humanitære sektor«, som blandt 

andet skabelsen af BRIKS-landenes Energiforbund, un-

der hvis tag der skal oprettes en brændstofreservebank og 

et energipolitisk institut, den fælles anvendelse af det 

russiske, globale navigationssystem GLONASS inden for 

områder som trafik, offentlig sikkerhed og landbrug (ale-

ne inden for landbruget vil anvendelsen af GLONASS-

systemet være med til at forøge udbyttet med 30-50 %, 

iflg. Putin), såvel som også et samarbejde på varemarke-

det. 

Kinas præsident Xi Jingping sagde efter sit bilaterale 

møde med Putin, at i løbet af de to måneder, siden de to 

parter under deres møder i Shanghai »har underskrevet 

en hel række af historiske aftaler«, har der allerede været 

intensive kontakter mellem repræsentanter for de lokale 

forvaltninger og nationale regeringer i begge lande. Ved 

næsten alle samarbejdsprojekter er der blevet gjort frem-

skridt. »Jeg siger til alle, at det i vores samarbejde med 

Rusland er vigtigt at arbejde ud fra devisen ’Som sagt, så 

gjort’. Fra deres side har det været et endnu mere positivt 

signal: Ved et stort møde mellem ambassadører har de 

fremmet en omfattende opgradering af de russisk-

kinesiske forhold. Jeg håber, at begge parter til fulde vil 

gennemføre vore aftaler. Smede jernet, mens det er 

varmt, så at sige.« 

 

Et produktivt kreditsystem 
Den nok vigtigste opgave, som det gælder om at løse i 

ånden »som sagt, så gjort«, er den hurtigst mulige etable-

ring af et alternativ til det nuværende, bankerotte, globale 

finanssystem, nemlig et finans- og banksystem, som stil-

ler kreditter til rådighed for opbygningen og udviklingen 

af den produktive økonomi og den dertil nødvendige 

infrastruktur. To væsentlige institutioner til dette formål 

blev virkeliggjort ved BRIKS-topmødet: en af de fem 

BRIKS-lande grundlagt Ny Udviklingsbank (NDB), og 

en fælles valutareservefond (CRA). Hertil kommer som 

det næste også den Asiatiske Infrastruktur-

Investeringsbank (AIIB), hvis grundlæggelse den kinesi-

ske regering energisk fremskynder. Under en pressekon-

ference i forbindelse med BRIKS-topmødet sagde vice-

guvernøren for den Indiske Reservebank, Urijit Patel, at 

CRA-fondene, som blev etableret for at forsvare de nati-

onale valutaer i tilfælde af likviditetskriser, ville give de 

fremadstræbende nationer »en ekstra sikkerhed … Jeg 

anser det for at være et vigtigt signal, at BRIKS-landene 

er parate til at overtage ledelsen ved forandringen af den 

art og måde, hvorpå vi tænker vedr. verdens finansielle 

arkitektur.«  

Spørgsmålet om en ny, finansiel arkitektur stod også 

helt i centrum ved møderne mellem hhv. BRIKS-

landenes og Unionen af Sydamerikanske Nationers 

(UNASUR) stats- og regeringschefer. Straks som den 

anden taler efter værtsnationen, den brasilianske præsi-

dent Dilma Rousseff, talte Argentinas præsident Cristina 

Fernández de Kirchner, som i et opildnet foredrag fortalte 

om sit lands konfrontation med gribbefondene og i en 

lidenskabelig appel krævede et mere retfærdigt, globalt 

finanssystem, som er i stand til at opfylde de presserende 

behov i verdens befolkning. 
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»Vi erklærer hermed, at en ny, global, finansiel orden 

ikke blot er fair og retfærdigt, men også absolut nødven-

digt«, sagde hun. Alle lande »opfordres til at forene deres 

kræfter i dette sande korstog for en ny, global, politisk, 

økonomisk og finansiel organisation, som har positive 

politiske, sociale og kulturelle følger for vore nationer.« 

Over for journalister fortalte Fernández, at alle stats- og 

regeringscheferne fra medlemslandene i BRIKS og 

UNASUR havde udtalt deres stærke støtte til Argentina, 

som hun takkede dem for. Umiddelbart før BRIKS-

mødet havde Ruslands præsident Putin besøgt Argentina, 

umiddelbart herefter rejse Kinas præsident Xi til Argen-

tina for at befæste den »strategiske alliance«.  

Ligesom med den kinesiske regerings Silkevejs-

diplomati i Eurasien står også her opbygningen af infra-

struktur i centrum. Blandt andet inden for rammerne af 

Xi’s besøg blev der indgået aftale om en kredit på 4,7 

mia. dollars til finansiering af et stort vandværkskom-

pleks i provinsen Santa Cruz i Patagonien, desuden en 

kredit på 2,5 mia. dollars til fornyelse af Belgrano-

Cargas-jernbanen, som forbinder de nordlige og vestlige 

provinser med vigtige havne, for at gøre eksporten til 

Kina lettere. Desuden blev der indgået aftale om en valu-

taswap til en værdi af 11 mia. dollars mellem de to cen-

tralbanker. I Brasilien havde Xi også foreslået den peru-

vianske præsident Ollanta Humala, at Kina, Peru og Bra-

silien etablerede en arbejdsgruppe for at fremme samar-

bejdet om bygningen af en jernbane tværs over det syd-

amerikanske kontinent. 

Kontrasten mellem BRIKS-landenes fremtidsoriente-

ring og det transatlantiske finansimperiums, og de af 

dette dominerede regeringers, »reaktionære« tiltag, kunne 

næppe være større: de sidstnævnte forsøger fortvivlet at 

redde et finansielt korthus, som ikke står til at redde, 

måske endda for en pris af en militær konfrontation med 

Rusland og Kina. I en konferencesamtale med aktivister 

fra LaRouche-Aktionskomiteen i USA understregede 

Helga Zepp-LaRouche: »Den nuværende globale krise er 

større end krisen i 1989 – men det er chancen også. For 

det er en kendsgerning, at der findes et alternativ til det 

aktuelle, morderiske system – ikke mindst takket være 

Lyndon LaRouches og hans politiske bevægelses arbej-

de.« 

Kernen i dette alternativ er LaRouches firepunkts 

program: en tilbagevenden til Glass-Steagall-

bankopdelingssystemet, erstatningen af det monetari-

stiske finanssystem med et kreditsystem til finansiering 

af store opbygningsprojekter og andre videnskabelige 

projekter. Hun fortsatte: »Vi har al mulig grund til at 

antage, at dette program på grund af den langsigtede 

virkning af vore interventioner som politisk bevægelse 

kan virkeliggøres. Vi begyndte i 1974 med at arbejde for 

fusionskraft, fra 1975 for den Internationale Udviklings-

bank, fra 1991 for Den eurasiske Landbro. Alle disse 

idéer finder genklang, ikke kun hos amerikanske patrio-

ter, men også hos vore forbundsfæller i hele verden, især 

i Kina, Indien, Rusland og de fleste sydamerikanske sta-

ter.« 

Det påhviler nu den vestlige verdens nationer og bor-

gere at sørge for, at chancen i 2014 ikke går til spilde, 

som den gjorde i 1989, men benyttes til at virkeliggøre 

menneskehedens fælles mål – altså netop i den ånd, som 

kom frem på BRIKS-topmødet i Fortaleza.  

 

 

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/ formand Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 7. august 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

