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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg: 

EU-valget: Opgør imod EU-diktatur 
»I lighed med USA ser vi her i Europa en proces, hvor de 

etablerede politiske strukturer går en usikker fremtid i 

møde. Ved det netop afholdte EU-valg så man, hvor 

ustabil den politiske situation i de forskellige EU-lande 

er. Der er en kæmpe utilfredshed med den regerende 

elite, såvel i befolkningernes egne lande, som i EU-

diktaturet i Bruxelles. Partier, der er store og mægtige i 

dag, kan være væk om et år. Det gælder også for Dan-

mark.« 
 

Læs hele Tom Gillesbergs udførlige  

Nyhedsorientering med analyse, juni måned:  
 

Hør Schiller Radio med seneste nyhedsorientering  

2 gange om ugen:  
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RAPPORT FRA FOLKEMØDET  

PÅ BORNHOLM 13. – 14. JUNI 2014 
Af Feride Istogu Gillesberg 

Schiller Instituttet var repræsenteret af en fire mand stor 

delegation ved Folkemødet i Allinge på Bornholm, den 

13. og 14. juni. 

Vi benyttede enhver lejlighed til at komme til orde. Vi 

konfronterede politikere, Finansrådet, udenrigsministe-

ren, men også statsministeren, med relevante og kritiske 

spørgsmål og indslag. 

 

Nordisk Råd 

Nordisk Råd havde en diskussion om, hvilken rolle, det 

arktiske område spillede. Et af hovedemnerne var blandt 

andet NATO’s udvidelse i de Baltiske Lande og Sverige. 

Man har gjort Rusland til en ny fjende med dets indtagel-

se af Krim, med hvilken Rusland [angiveligt] skulle have 

indledt en aggressionskurs over for Vesten, ved at blande 

sig i [interne], ukrainske anliggender.  

Hans Schultz fra Schiller Instituttet greb muligheden for 

at komme til orde i diskussionen.  

Han sagde, at neonazister og fascister, såsom Svoboda 

og Sektor Højre, er kommet til magten med Maidan-

oprøret. Og at det er amerikanerne, som ikke har fore-

taget sig andet end at blande sig i Ukraines, og andre 

nationers, indre anliggender.  

Udenrigsminister Martin Lidegaard benægtede kraftigt, 

at der skulle være neonazister ved magten i Ukraine, for 

den nye præsident var jo halvt jøde  

Lidegaard forsøgte at latterliggøre Hans’ kritik. 

Senere kom Hans til orde i den debat, som fandt sted i 

Kommunernes Landsforening, hvor han tog en omgang 

med Michael Ziegler, som var hovedrepræsentant for KL, 

og som talte om frivillig arbejdskraft, der kan overtage de 

professionelles arbejde i ældreforsorgen, med mere.  

Hans understregede, at dette ikke er et humant tiltag, 

men at det går ud på at gennemføre en umenneskelig 

nedskæringspolitik fra toppen, som bliver pakket ind 

som et såkaldt humant tiltag. 

 

Den amerikanske ambassadør 

Under en debat om sikkerheden i det transatlantiske om-

råde i det 21. århundrede, talte Nicolai Wammen og den 

amerikanske ambassadør til Danmark, Rufus Gifford. 

 Daniel Grasenach-Tente fra Schiller Instituttet udfor-

drede talerne og bad dem redegøre for deres anskuelser 

om blokpolitik. Daniel spurgte også, om vi ikke har lært 

noget af Anden Verdenskrig, og om, hvorfor vi ikke 

holder op med geopolitisk blokpolitik?  
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Den amerikanske ambassadør Gifford begyndte at tale 

om alliancer i stedet for, hvor  

Janus Kramer Møller fra Schiller Instituttet indskød en 

bemærkning om, alliancer mod hvem og hvad?  

Hvorpå den amerikanske ambassadør gerne ville have en 

forklaring på, hvad Janus mente med det.  

Janus spurgte om, hvorfor der er en alliance, der går 

ud på at omringe Rusland med Missilforsvarssystemet; 

hvorfor NATO ekspanderer, og hvorfor der er en op-

trapning af flåden?  

Der kom hverken svar eller en kommentar fra den ameri-

kanske ambassadør. 

 

Finansrådet 

Som i de foregående år var der en debat mellem formand 

for Finansrådet, Jørgen Horowitz, som er bankernes 

mand, og Frank Aaen som modspiller til bankinteresser-

ne. Debatten kom vidt omkring med finanskrise, bank-

pakker, og om politikerne havde handlet rigtigt med løs-

ningen af finanskrisen ved blandt andet at lytte til finans-

folk, som her Horowitz, der flere gange gentog, at der jo 

ikke var nogen, der kunne forudse krisen. 

Med det som udgangspunkt fik forfatteren mulighed for 

at stille det første spørgsmål: 

”Schiller Instituttet har forudset finanskrisen og gjort 

meget for at gøre opmærksom på det … Da vi havde 

finanskrise i 1930’erne, havde vi på daværende tids-

punkt Franklin D. Roosevelt [som præsident for USA], 

som besluttede at handle på befolkningens vegne, hvor 

han lukkede Wall Street og satte bankerne under kon-

kursbehandling og adskilte de almindelige [kommerci-

elle] banker fra investeringsbankerne. I dag har vi en 

meget større krise; (rettet til Frank Aaen) hvorfor laver 

du ikke et lovforslag for en bankeopdeling? Vi har brug 

for en Glass/Steagall-bankopdeling også i dag, ikke 

bankpakker og Bankunion!” 

Frank Aaen svarede, at han har forsøgt, og at han gør alt, 

hvad der står i hans magt.  

Janus kom ind med en kommentar om, at Frank ikke har 

fulgt op på det. ”I skal mobilisere befolkningen … ”   

Horowitz afviste Glass-Steagall som en amerikanske 

lovgivning, der ikke passer til danske vilkår, og at han 

fraråder politikerne at gå ind for en bankopdeling.  

Så kunne Janus komme med det næste spørgsmål til Ho-

rowitz; om han bakker op om bail-in-politikken, hvor 

det bliver indlånerne, der kommer til at betale banker-

nes tab, og om han går ind for Bankunionen? 

Horowitz sagde, at han selvfølgelig går ind for bail-in-

politikken, men han vil ikke bakke op om Bankunionen 

foreløbig …  

 

Statsministeren 

Helle Thorning-Schmidt holdt en tale på Cirkuspladsen, 

som var en valgtale, der hovedsageligt handlede om, 

hvad Venstre gør forkert. Efter talen fik tilhørerne mulig-

hed for at stille spørgsmål. Forfatteren fik også mulighed 

for at stille det første spørgsmål. Det lød som følger: 

”EU-valget viste sig at være et protestvalg, hvor EU-

borgerne demonstrerede deres utilfredshed med alle de 

store partier. Det burde give anledning til, at de store 

partier skifter kurs. Det er på tide, at politikerne hand-

ler for det almene vel, og ikke for deres egne interesser! 

Det er på tide, at politikerne handler som statsmænd, 

ligesom Franklin D. Roosevelt, som gennemførte en 

Glass/Steagall-bankopdeling for at sikre Det almen 

Vel.” 

Det kom kun svar på den første del, hvor mødelederen 

stak til statsministeren om, hvad Dansk Folkeparti gør 

rigtigt, og hvad hendes parti gør forkert. Men Helle, og 

de fleste andre politikere, er rigtig gode til at undgå at 

svare! 

Næste dag lod man os forstå, at Schiller Instituttet ikke 

måtte stille flere spørgsmål til de politikere, der talte ved 

Cirkuspladsen, som bliver transmitteret live på Tv. Ar-

gumentet var, at Schiller Instituttet havde opbrugt sin 

kvote … 

 

Hvad kom der ud af Folkemødet på Bornholm?  

Overalt, hvor vi var, havde vi vores valgplakat [fra EU-

valget 25. maj] med. Unge såvel som gamle kom hen til 

os og spurgte efter litteratur, de kunne læse. 

Og det vil vi selvfølgelig fortsætte med at udbrede, samt 

afholde aktioner, for at danskerne skal kende vores 

løsninger på krisen og støtte vores politik. 
 

Schweizisk økonom: Glass-Steagall eller Bail-in 
18. juni 2014 – ”Der er gået fem år, siden den sidste fi-

nanskrise, og den fundamentale økonomi er forværret. 

Den aktuelle, midlertidige hvileperiode må ikke give 

anledning glæde, men til bekymring. ” 

Den schweiziske økonom Alfonso Tuor advarede om et 

kommende finansielt kollaps og om bail-in-

sammensværgelsen i en artikel, offentliggjort i ticono-

news.ch den 11. juni.   

”En ny finansiel krise er umiddelbart forestående”, lyder 

overskriften. Undertitlen lyder: ”Dens forløb vil blive 

anderledes: finanssystemet vil blive reddet ved at ud-

plyndre borgernes konti.” 

Tuor opremser de elementer, som peger på en ny, kom-

mende krise: lave renter, høje priser på værdipapirer osv. 

Han citerer UBS-økonomen George Magnus, som sam-

menlignede den aktuelle ”hvileperiode” på markederne 

med den midlertidige hvileperiode, der gik forud for 

2007-krisen, samt Jacques Attalis artikel fra 26. maj i 

L’Express. 

”Bankkontohavere og alle borgere bør vide, at den næste 

krise vil få et meget anderledes forløb end den i 2008. 

Dengang intervenerede centralbanker og regeringer for at 

redde finanssystemet. I dag vil bankkontohaverne få reg-

ningen. Dette (lidet kendte) forløb er blevet godkendt af 

både de europæiske og de schweiziske myndigheder. Det 

hedder ’bail-in’. I form og indhold vil eksperimentet på 

Cypern under den sidste krise blive gentaget, når bankfal-

litterne er blevet betalt af obligationsindehavere, aktiein-

dehavere og en kæmpemæssig ’hårklipning’ af bankkonti 

med mere 100.000 franc eller euro. I praksis er der tale 

om en plyndring af konti for at undgå bankfallit og en 

omstrukturering af statsgælden gennem en yderligere 

hårklipning af kontiene. Verden haster imod dette mål, 

hvilket vil kaste den europæiske økonomi og sandsynlig-
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vis den amerikanske økonomi ud i en deflation lig den i 

trediverne i sidste århundrede. Alt synes at indikere, at 

dette er den havn, som denne verdens Mario Draghi’er, 

Matteo Renzi’er og Angela Merkel’er sejler imod. 

 

Glass-Steagall 

”Findes der stadig en måde at undgå dette resultat på? 

Løsningen ville være en omgående intervention for at 

adskille kommercielle aktiviteter (kredit, detailydelser til 

bankkunder) fra spekulative aktiviteter. En hastig inter-

vention af denne art vil ikke blive gennemført, og derfor 

vil løbet mod ulykken næppe blive stoppet. I den aktuelle 

situation vil en uforudset stigning af renterne faktisk 

være tilstrækkeligt til at afsløre det aktuelle korthus’ 

skrøbelighed. Og derfor er det, at centralbankerne inter-

venerer for at forhindre, at en uforudset situation udvikler 

sig, og udløser en kædereaktion.” 

”Summa summarum, efter at have ødelagt økonomien, 

gør finanssektoren sig klar til at plyndre vore konti. Så er 

enhver sig selv nærmest.”  
  

EU’s succeshistorie: Voksende forarmelse i EU – 

Ukraine en europæisk koloni 
20. juni 2014 – Den europæiske Unions statistiske kon-

tor, Eurostat, er ved at udgive tallene, der viser, hvordan 

imperiet er i færd med at ødelægge dets medlemsstaters 

levestandard, især dem, som er blevet ”reddet” af bai-

louts. Eurostats seneste tal viser, at uligheden i indkom-

sterne blandt EU-nationerne ikke alene er stærkt kontra-

sterende, men også, at denne indkomst ligeledes er fal-

dende. 

For eksempel har EU’s største ”succeshistorie”, Græken-

land, set sin befolknings indkomst og købekraft skrumpe 

konstant, og den er nu 25 % under EU-gennemsnittet. 

Ifølge selve Eurostat-rapporten findes det højeste niveau 

af det Faktiske Individuelle Forbrug pr. person i alle 28 

EU-medlemsstater i Luxembourg og Tyskland, som er 

hhv. næsten 40 % og 25 % over EU28-gennemsnittet. 

Østrig, Sverige, Danmark, Belgien, Finland, Frankrig og 

Storbritannien registrerede niveauer på mellem 10 og 20 

%, med Holland lige under 10 %. 

I de lande, der har været underkastet bailout, såsom Ir-

land, Italien, Cypern og Spanien, var niveauet på så me-

get som 10 % under gennemsnittet; Malta var på mellem 

10 og 20 % under; Litauen, Slovenien, Portugal, Polen, 

Slovakiet og Den tjekkiske Republik var på mellem 20 

og 30 % under gennemsnittet; Letland, Estland, Ungarn 

og Kroatien var på mellem 30 og 40 % under; og Rumæ-

nien og Bulgarien var på omkring 50 % under gennem-

snittet. 

Den kendsgerning, at dette ikke er hele historien, og at 

fattigdommen vokser dramatisk, afsløres i en ny under-

søgelse af fattigdom i Storbritannien af Poverty and So-

cial Exclusion projektet (Projektet om fattigdom og soci-

al udelukkelse/marginalisering), som fandt, at antallet af 

britiske husstande, som levede under fattigdomsgrænsen, 

er fordoblet i løbet af de seneste 30 år, på trods af en 

nominel fordobling af den britiske økonomi, ifølge The 

Guardian.  Det betyder, at 33 % af husstandene, en stig-

ning på 14 % i forhold til for tre årtier siden, frister en 

levestandard, som er under normalen – defineret som 

manglende tre eller flere ”basale livsfornødenheder”, 

såsom evnen til at kunne føde og klæde husstandsmed-

lemmer tilstrækkeligt, og til at kunne opvarme og forsik-

re deres hjem. 

Henved 18 millioner britiske borgere bor i utilstrækkelige 

boliger, og en ud af tre personer har ikke råd til at op-

varme sit hjem ordentligt; 4 millioner voksne og børn 

lider af fejlernæring, og 5,5 millioner voksne har ikke de 

nødvendige klæder; og mere end en ud af fem voksne må 

låne midler til at betale for daglige fornødenheder. 

En af rapportens tre direktører, prof. David Gordon fra 

Townsend Center for International Poverty Research ved 

Universitetet i Bristol, sagde,  

”Koalitionsregeringen tilsigtede at udslette fattigdom ved 

at takle årsagerne til fattigdom. Deres strategi har tyde-

ligvis lidt nederlag. De til rådighed stående, videnskabe-

lige beviser af høj kvalitet viser, at fattigdom og afsavn er 

vokset. De fattige lider under en dybere fattigdom, og 

svælget mellem de rige og de fattige øges.” 
 

Poroshenko skaber en europæisk koloni i Ukraine 

Den ukrainske præsident Petro Poroshenko meddelte i 

dag, at han ville underskrive EU-associeringsaftalen med 

EU i Bruxelles den 27. juni. EU-kommissær for udvidel-

se og europæisk naboskabspolitik, Stefan Füle, er i Kiev i 

dag og i morgen for at forberede ratificeringen, rapporte-

rer Itar-Tass, og skal efter planen mødes med premiermi-

nister Arsenij Jatseniuk for at drøfte sagen. 

Som EIR, den russiske rådgiver til præsidenten Sergei 

Glazyev og den ukrainske økonom Natalia Vitrenko har 

dokumenteret, vil denne beslutning mere end decimere, 

hvad der er tilbage af Ukraines højteknologiske sværin-

dustri-sektor, som for en stor dels vedkommende ligger i 

den sydøstlige del af landet. 

Ifølge Itar-Tass vil aftalen ”grundlæggende set betyde, at 

Ukraine åbnes op for europæiske varer, eftersom ukrain-

ske industriprodukter ikke kan konkurrere på de europæi-

ske markeder: der er ingen efterspørgsel efter forsvarsin-

dustriens produkter, eftersom EU antager NATO-

standarder, og landbrugsprodukter kan næppe finde vej 

til det mættede, europæiske marked, hvor selv EU-lande 

må overholde produktionskvoter.” 

For at gøre tingene værre meddelte regimet den 16. juni, 

at Poroshenko havde forbudt ethvert teknisk samarbejde 

mellem den ukrainske forsvarsindustri og den russiske 

forsvarssektor.  

”Fra i dag at regne har vi de facto standset ethvert samar-

bejde med Den russiske Føderation inden for forsvarsin-

dustrien”, sagde første-vicepremierminister Vitali Yare-

ma (hvem Poroshenko i dag udnævnte til rigsadvokat).  

Disse to tiltag vil tilsammen efterlade et uoverskueligt 

antal faglærte ukrainske arbejdere arbejdsløse. Christian 

Science Monitor dækker, i en artikel 17. juni, afbrydelsen 

af forsvarssamarbejdet overvejende i forhold til dens 

indvirkning på Rusland, men pointerer også, at det lige-

ledes vil medføre massiv smerte, også på den ukrainske 

side af grænsen, og associeringsaftalen betyder, at Ukrai-

nes militærindustrier ikke vil få nogen hjælp fra Europa.            
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HOVEDARTIKEL:  

Schiller Instituttets 30-års Jubilæumskonference 

mobiliserer for »At skabe en verden uden krig« 
18. juni 2014 – Schiller Instituttet, som internationalt 

promoverer økonomisk og kulturel udvikling, og som 

blev stiftet af Helga Zepp-LaRouche, fejrede sit 30-års 

Jubilæum i New York City den 15. juni med en stor kon-

ference, dedikeret temaet: »Tiden er inde til at skabe en 

verden uden krig.« 

Flere end 300 mennesker deltog for at høre en bred vifte 

af talere, som talte om det uopsættelige behov for, at 

USA vender tilbage til sin forfatningsmæssige tradition 

for at kunne tilslutte sig alliancen for eurasisk udvikling, 

som nu er under fremvækst, og således gøre en ende på 

truslen om en overhængende, termonuklear krig mellem 

Vesten, Rusland og Kina, orkestreret af Det britiske Im-

perium. 

Mod slutningen af sin hovedtale sagde Helga Zepp-

LaRouche: 
 

»Jeg kan ikke garantere nogen, at vi stadig vil være 

her om et par uger eller dage, for det her er meget, 

meget farligt. Men jeg kan ikke desto mindre for-

tælle Jer, at jeg aldrig har mistet min dybe opti-

misme omkring menneskets sande karakter, og jeg 

mener, at Leibniz havde absolut ret, da han sagde, 

at et stort onde i mennesket også frembringer et 

stort ønske om, og evne til, det gode. Og derfor, ef-

ter 30 år med Schiller Instituttet, tror jeg stadig på: 

Nu kommer Schillers tid.« 
 

»Nu kommer Schillers tid« var bannertema ved grund-

læggelsen af Instituttet, i Arlington, West Virginia, på 

Uafhængighedsdagen i 1984. Repræsentanter for 50 nati-

oner marcherede ind i salen bag deres flag og aflagde 

løfte om deres støtte til en ny æra med samarbejde mel-

lem suveræne nationalstater, baseret på disses højeste, 

kulturelle præstationer. Alt imens Schiller Instituttet op-

rindeligt fokuserede på at hæve de tysk-amerikanske 

relationer gennem en genoplivning af begge nationers 

klassiske kultur, så blev Instituttet hastigt en verdensom-

spændende institution og har utrætteligt kørt kampagner 

for global, økonomisk udvikling og virkeliggørelsen af 

den tyske digter Friedrich Schillers påstand, at »Det er 

gennem skønhed, at man går frem mod frihed.« 

Tredive år senere har Schiller Instituttets resultater, som 

især har lagt vægt på Lyndon LaRouches politik for øko-

nomisk udvikling, bidraget til mærkbare resultater, i sær-

deleshed i Ruslands og Kinas eurasiske områder. Denne 

realitet reflekteres i disse nationers forfølgelse af det 

højteknologiske koncept om Den eurasiske Landbro, med 

sin fremtrædende understregning af termonuklear fusi-

onsenergi og rumforskning.  Instituttets fremtrædende 

rolle i Eurasien var også åbenbar på 30-års Jubilæums-

konferencen, der modtog en hilsen fra Sergei Glazyev, en 

rådgiver til præsident Putin, blandt andre, samt gennem 

indlægget fra pensionerede oberst Bao Shixui fra Det 

kinesiske Militærakademi, som handlede om Kinas poli-

tik for Den nye Silkevej. 

 

Men Europa befinder sig for en stor del stadig under det 

britiske finansimperies diktatoriske kontrol, og USA er 

blevet så korrumperet og kontrolleret af britisk imperia-

lisme, især under de senere præsidenter, Cheney-Bush og 

Barack Obama, at det meste af verden ser USA som en 

morderisk reinkarnation af selveste Det romerske Impe-

rium. 

Det er i dette lys, at Schiller Instituttets konference, som 

kom sammen i Lincoln Centers Merkin Hall den 15. juni, 

er så betydningsfuld på det aktuelle tidspunkt. Som ho-

vedtaleren på eftermiddagens panel, tidligere kandidat til 

Senatet fra staten Texas, Kesha Rogers, fremhævede, så 

er der et »ægte Amerika«, et amerikansk civilsamfund, 

som er ivrig efter at genoprette De forenede Stater for 

dets historiske mission, som er at yde verden et leder-

skab, som det defineres af de Grundlæggende Fædre, 

Abraham Lincoln og, senest, Franklin Roosevelt og John 

F. Kennedy. Dette »Ægte Amerika« må rejse sig nu for at 

erobre nationen tilbage og genindføre de forfatningsmæs-

sige forholdsregler, som vil begrave Det britiske Imperies 

kontrol og sætte USA tilbage på kursen mod fremskridt 

og tilslutte sig Eurasiens nationer for at opbygge en ver-

den uden krig. 

Toppolitiske kredse rundt omkring i verden ser da også, 

som det reflekteres i de internationale budskaber til kon-

ferencen fra højtplacerede personer, hen til kræfter, som 

er allieret med Schiller Instituttet i USA med hensyn til at 

skabe den nødvendige forandring for at undgå krig. Disse 

budskaber, og efterhånden også konferencens øvrige 

begivenheder, på video og i tekst, kan ses på Schiller 

Instituttets webside.  

Konferencens begivenheder blev markeret af indslag med 

klassisk musik og sluttede med en klassisk koncert med 

en opførelse af musik af J.S. Bach, Wolfgang Amadeus 

Mozart og Johannes Brahms. I sin introduktion til 

Brahms musikstykke »Nänie« gav Helga Zepp-

LaRouche tilhørerne en kort diskurs om den måde, hvor-

på klassisk poesi tjener til sjælens opløftelse og giver den 

en kraftkilde til at handle for menneskehed og sandhed. 

Klassisk kultur er ikke blot skøn, men nødvendig, frem-

hævede hun. Dette har altid været et ledende princip i 

Schiller Instituttet, understregede hun. 

De talere, som ikke er nævnt i det ovenstående, er, i den 

orden, de optræder: tidl. amerikansk statsadvokat Ram-

sey Clark; tidl. CIA-analytiker og nuværende antikrigs-

aktivist Ray McGovern; undersøgende journalist Wayne 

Madsen; og Eric Larsen, prof. emeritus ved John Jay 

College of Criminal Justice, City University of New 

York; dirigent Anthony Morss; delstatskongresmedlem 

Andrea Boland fra staten Maine; og EIR’s Michael Bil-

lington.  

Der blev vist videoindslag fra Terry Strada, med-formand 

for en komite af ofre for 11. september, som bærer nav-

net State Sponsors of Terrorism Action Committee; kon-

gresmedlem Walter Jones (R-N.C.); og forfatter og øko-

nom, Nomi Prins. En video fra tidligere kongresmedlem 

Neil Gallagher blev ikke vist pga. tidmangel, men kan ses 

her. En skriftlig erklæring fra senator Richard Black (R) 

fra staten Virginia blev læst op. 
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Der kom yderligere hilsner, ud over de allerede nævnte, 

fra International Association of Machinists and Aerospa-

ce Workers’ præsident, Thomas Buffenbarger; tidl. 

borgmester i Boston og ambassadør til Vatikanet Ray 

Flynn; ledende industrimand fra Japan, Daisuke Kotega-

wa; og økonom og politisk leder fra Ukraine, Natalia 

Vitrenko.  
 

HOVEDARTIKEL: Tilintetgør Det britiske  

Imperium med LaRouches Fire Love 
18. juni 2014 – Det britiske Imperium udløser alle sine 

aktiver i en global kampagne for barbarisme, som i de 

skarpeste vendinger, viser, af hvilken art fjenden er. Til 

sammenligning, stil indholdet af søndagens 30-års Jubi-

læumskonference for Schiller Instituttet op mod det 

folkemord, som bliver udløst i Syrien, Irak, Ukraine, 

Vestbredden og andetsteds på planeten, og man ser, hvil-

ket valg, der ligger foran menneskeheden: Enten tilintet-

gør Det britiske Imperiums magt nu, eller også vil krigs-

faren – præcis, som Lyndon LaRouche og Helga Zepp-

LaRouche har advaret om – blive fuldt ud virkeliggjort i 

historiens største folkemord.    

I Irak fortsatte ISIS’ fremrykning mod Bagdad tirsdag, 

med kampe i byen Baquba, kun 40 mil fra hovedstaden. 

Under den overhængende trussel om at blive stillet for en 

rigsret, informerede præsident Obama Kongressen, 

under Resolutionen om Beføjelser til at føre Krig, at han 

har sendt 270 amerikanske, bevæbnede soldater til Irak, 

med hangarskibet USS George W. Bush og fem andre 

krigsskibe allerede på plads i Den persiske Golf. Mandag 

mødtes viceudenrigsminister Bill Burns med iranske 

regeringsfolk på sidelinjen af P5+1 ’s indledende drøftel-

ser i Wien, for at drøfte Irakkrisen. 

Denne fremgangsmåde er en fælde uden udgang, som 

minder om begyndelsen af optrapningen af Vietnamkri-

gen, hvor USA blot sendte »rådgivere« af sted. Så længe, 

Obama sidder i Det hvide Hus, er der ingen chancer for, 

at USA udfører den rette handling: at bryde totalt med de 

britiske og saudiske imperiekræfter, og sigte efter de 

faktiske ophavsmænd til det barbariske angreb på menne-

skeheden, som udspiller sig rundt omkring på planeten. 

Briternes plan for spillet har igennem nogen tid været at 

provokere en ny Hundredårskrig mellem sunni- og shia-

muslimer. Samtidigt fortsætter provokationerne, rettet 

direkte mod Rusland.  

Tirsdag blev hovedgasledningen, som fører russisk na-

turgas til Vesteuropa, sprængt i luften midt i Ukraine – i 

et område, som er helt under Kiev-regimets kontrol. For 

blot et par uger siden havde lederen af Sektor Højre lovet 

at sprænge netop denne gasledning i luften. Siden indsæt-

telsen af Poroshenko har der været en uophørlig bombe-

kampagne, inklusive anvendelsen af fosforbrandbomber, 

som er forbudt ved international lov. Hensigten med dette 

folkemord er at trække Rusland ind i et strategisk opgør – 

ikke med Ukraine, men med NATO og USA. Bag disse 

provokationer kunne et scenarie med anvendelsen af 

atomvåben nu udløses ved den mindste anledning, som 

russerne har advaret om i månedsvis. Husk, at den Inter-

nationale Sikkerhedskonference i Moskva den 23. maj 

gjorde det klart, at »farverevolutioner«, som den, der nu 

er i gang i Ukraine, er en form for irregulær krigsførel-

se. 

Med Irak og Ukraine ser vi ikke en verden, som »går i 

søvne lige lukt ind i krigen.« Det, vi rent faktisk ser, er 

Det britiske Imperium, som desperat skubber verden ud i 

krig for at opretholde dets totalt bankerotte system gen-

nem de eneste til rådighed stående midler: Folkemorderi-

ske krige som strategisk afledning. De kunne sluttelig 

skubbe verden ud i udslettelse. 

Det britiske Imperium handler ud fra strategisk svaghed 

og sårbarhed. Så hvorfor ikke simpelt hen gøre en ende 

på dets elendighed? Mulighederne er der. Vi skal blot 

gennemføre LaRouches fire forholdsregler, begynden-

de med Glass-Steagall, genindførelsen af et nationalt 

reguleret, kommercielt banksystem under Finansministe-

riets tilsyn, lanceringen af enorme kapitalinvesteringer i 

infrastruktur, samt et internationalt forceret program for 

termonuklear fusionsenergi. Der er ikke nogen løsning i 

sig selv på »Irakkrisen«, såvel som der heller ikke er en 

løsning i sig selv på Ukraine, Syrien, det Sydkinesiske 

Hav, Afrika osv. Driv de tilgrundliggende årsager til 

katastroferne – Det britiske Imperium – til bankerot. 

Glass/Stegall-bankopdelingsloven vil gøre en ende på 

deres – og vores – elendighed. Smid Obama, som har 

begået flere forbrydelser, som berettiger til en rigsret, end 

alle tidligere præsidenter tilsammen, ud.  

Schiller Instituttets konference søndag i New York City 

viste, at der er internationale kræfter, som er parat til at 

slutte op om Lyndon og Helga Zepp-LaRouches leder-

skab for at knuse imperiemagten og skabe en verden 

uden krig. Budskabet fra New York må stråle ud i alle 

retninger, overalt. En stor del af videoen fra konferencen 

er allerede udlagt på Schiller Instituttets webside, så der 

er allerede ammunition på lager til omgående anvendelse. 

Vi må bringe kampen for Lyns firepunkts-løsning ud i 

hele landet.  

Søndag havde vi Rusland, Kina, Ukraine og ledende, 

amerikanske kræfter, som alle sammen kom ind for at 

bidrage til at stoppe driften hen imod krig, og for at gen-

opbygge USA og verden. Dagen efter Jubilæumskonfe-

rencen, mandag den 16. juni, var 81-års dagen for Frank-

lin Roosevelts underskrivelse af Glass/Steagall-loven, 

som dermed trådte i kraft. En anmodning, inspireret af 

LaRouche Political Action Committee, fra Public Citi-

zen, underskrevet af 162 organisationer, inkl. AFL-CIO, 

IAM, UAW, CWA, AFSCME og Americans for Financi-

al Reform, samt senator Richard Black fra Virginia, er 

blevet sendt til alle medlemmer af Senatet med indtræn-

gende anmodning om en omgående vedtagelse af 

Glass/Steagall-Loven for det 21. Århundrede.  

 

Grib dagen. Hele verden ser hen til vores lederskab; vi 

må ikke ’findes for let’.   
 

Fra side 3 

”De facto-afslutningen af aktuelle kontrakter til en værdi 

af skønsmæssigt 15 mia. dollars kunne føre til et sam-

menbrud af nogle af Ukraines større selskaber”, skriver 

CSM’s Fred Weir.  
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”Den ukrainske forsvarssektor leverer mange højteknolo-

giske komponenter til Rusland, inklusive helikopter- og 

jetmaskiner, transportfly, luft-til-luft-raketter, tanks og 

raketdele. Det bliver vanskeligt, men ikke umuligt, for 

Rusland at erstatte denne produktion, men for Ukraine vil 

det betyde ødelæggelsen af en hel højteknologisk sektor i 

det, der er tilbage af landets økonomi.”  
 

”De gør Europa klar til krig for at føre en krig!” 
12. juni 2014 – I et usædvanligt ligefremt interview til 

den uafhængige tyske journalist Ken Jepsen, siger Willy 

Wimmer, mangeårigt medlem af De kristelige Demokra-

ters gruppe i Bundestag og ligeledes forhenværende vice-

forsvarsminister i 1980’erne, at, når han betragter alle de 

seneste begivenheder i Ukraine, kan han kun formode, at 

det alt sammen har været NATO’s hensigt. Sabotagen af 

aftalen fra den 21. februar, som Steinmeyer og Janukovitj 

underskrev i Kiev, var overlagt, fordi disse kræfter øn-

skede at bære flammerne fra Maidan videre til resten af 

Ukraine. Denne ildspåsættelse langs med Ruslands bløde 

mave er foregået i årtier; det forfølges af anglo-saxerne i 

modstrid med kontinentaleuropæernes sande interesser, 

anklager Wimmer. 
 

Det britiske Imperium er hovedsabotøren 

Wimmers øvrige bemærkninger mht. de anglo-saxiske 

strategier efter Jerntæppets fald er også vedkommende. 

Wimmer identificerer Det britiske Imperium som hoved-

sabotøren, når han sammenligner anti-Putin-

propagandaen, som en før-krigs-kampagne i dag, med 

før-krigs-kampagnen imod Kejser Wilhelm umiddelbart 

forud for Første Verdenskrig; eller, når han siger, at 

OSCE, og lignende former for dialoger mellem Øst og 

Vest, bliver saboteret på samme måde, som Det britiske 

Imperium saboterede den post-Napoleonske idé om fred i 

Europa ved altid at holde hele Kontinental-Europa klar til 

krig i stedet. NATO, dvs. angelsaxerne, ønsker Europa 

og Tyskland degraderet til at være en frihandelszone 

uden forstyrrende demokrati; de ønsker, at Kontinental-

Europa skal blive en koloni, med TTIP (Transatlantic 

Trade & Investment Partnership) gennemtvunget, som 

ville give amerikanske advokatfirmaer det afgørende ord 

over regeringer i Europa. 
 

Ulykkeligvis udviser den nuværende, tyske regering in-

gen modstand, således, at Tyskland på kerneområder ikke 

længere er suveræn. Regeringen er ikke villig til at gøre 

det, som den er forpligtet til ved ed, nemlig at beskytte 

dens borgere og industri imod sådan noget som NSA-

udspioneringen. Det underminerer demokratiet og forfat-

ningsstaten, og respekten for loven generelt. Kansler 

Helmuth Kohl, under hvem Wimmer engang tjente, var 

mere suveræn; han modsatte sig også en krig i det tidlige-

re Jugoslavien, hvilket redegør for, hvorfor han blev væl-

tet i 1998. 
 

Decentraliser Ukraine, ligesom Tjekkoslovakiet i 1993 

Under et møde med universitetsstuderende i Liberece i 

går sagde den tjekkiske præsident Milos Zeman: ” Den 

eneste måde at bringe ro over situationen i Ukraine på, er 

ved at decentralisere Ukraine, dvs. gennemføre systemet 

med regionalt selvstyre. Jeg mener, at det kan lade sig 

gøre.” Zeman har ligeledes tidligere refereret til den fre-

delige adskillelse af det tidligere Tjekkoslovakiet til to 

republikker: Den tjekkiske Republik og Slovakiet, den 1. 

januar 1993. Organisationen for Sikkerhed og Samarbej-

de i Europa (OSCE), som forsøger at mægle i Ukraine-

konflikten, referer også til denne model med at få to, 

selvstyrende dele i Ukraine, en vestlig og en østlig. 
 

Bølle-krati 

Hidtil er Ukraine blevet kontrolleret af diverse grupper af 

gangstere, som berigede sig gennem et antal tvivlsomme 

operationer, inklusive ulovlig opsugning af gas fra gas-

ledninger, samt kontraktmord, sagde Zeman i en barsk 

fordømmelse af den ukrainske elite.  

”For eksempel blev Julia Timoshenko, den kønne blon-

dine med fletninger, offentligt anklaget for at have hyret 

lejemordere til 20 kontraktmord.   Dette er en sædvanlig 

måde at kommunikere på mellem lokale politikere”, sag-

de Zeman, i noget, der meget ligner den russiske præsi-

dent Vladimir Putins gentagne bemærkninger om tilstan-

den i Ukraine. 
 

Zeman gav også offentlig anerkendelse til Putin som 

værende en mand, som man ikke så lette narrer, og sam-

menlignede ham med en skakspiller, over for hvem man 

ikke skal begå fejltagelser. ”Hvis man begår en fejl, er 

jeg sikker på, at han vil bruge det. Der er et simpelt råd, 

man skal ikke begå unødvendige fejl”, sagde Zeman, der 

tilsyneladende langede ud efter EU’s og USA’s politik i 

Ukraine. 
 

ISIL-offensiven i Irak signalerer en ultimativ 

deling af Irak til sekteriske og etniske ministater 
13. juni 2014 - Den britisk-amerikanske politik i Irak har 

ikke været en fiasko, eftersom målet var at opfylde Tony 

Blairs vision om en post-Westfalsk Fredstraktat-verden. 

Begrebet om en moderne, suveræn og uafhængig natio-

nalstat, under hvis flag mange etniske og religiøse enhe-

der kan sameksistere som borgere i en nation, er i færd 

med at blive en fortidig ting, i det mindste i Sydvestasien. 

Siden i hvert fald 11. september, 2001, og udtrykkeligt 

siden indledningen af de aggressive krigshandlinger (iht. 

Nürnberg-domstolen), har dette været Det britiske Impe-

riums og dets partner, Bush-Cheney-regeringens, og se-

nere Obamaregeringens, politik.  

Den offensiv, som er blevet lanceret af den relativt lille 

Salafi-islamiske terrorgruppe, den Islamiske Stat i Irak 

og Levanten (eller den Islamiske Stat i Irak og Syrien, 

ISIL/ISIS), mod Iraks næststørste by, Mosul, og senere 

mod Tikrit, har rystet regionen og verden. Det må imid-

lertid understreges, at ISIL ikke har mulighed for at 

overtage så stor en by og så stort et territorium alene, 

for slet ikke at tale om at udøve kontrol over store 

byer og territorier, uden støtte fra regionale magter 

eller endda verdensmagter, med yderligere samarbej-

de fra lokale stammer og politiske/bevæbnede grup-

per, som er i opposition til centralregeringen. 

I en underordnet sammenhæng, og iht. mange observatø-

rer og lokale analytikere, har denne offensiv været un-
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dervejs, siden genvalget af den nuværende irakiske pre-

mierminister Nouri Al-Malikis politiske alliance. Saudi 

Arabien og dets allierede i Kuwait, De forenede arabiske 

Emirater og endda Qatar, har ikke gjort nogen hemme-

lighed af, at de var skuffede over dette resultat, der giver 

en allieret til Iran, og hans shia-alliance, en fornyet kon-

trol over regeringen og det politiske liv i det meste af 

Irak. Dette er sket samtidig med, at Bashar Al-Assads 

regering vandt betydningsfulde sejre over anglo-saudisk 

og Obama-støttede islamiske terrorgrupper i Syrien.  

Al-Maliki havde ført en massiv militæroperation imod 

ISIL og dets støtter blandt de lokale stammer i det vestli-

ge Irak i Anbar-provinsen i november/december, men 

den var ikke helt succesrig pga. stammernes indbyrdes 

sjakren, som involverede Saudi Arabien og dettes alliere-

de, foruden korrupte aftaler, som Maliki indgik med 

Sunni-ledere i samme provins. Både Rusland og USA’s 

Forsvarsministerium støttede Al-Malikis offensiv i An-

bar. 

ISIL’s fremmarch til Mosul var et signal om, at andre nu 

gik frem for at fuldbyrde den sekteriske deling af Irak. 

Det lykkedes ISIL at invadere byen Mosul, fordi militæ-

rets, sikkerhedsstyrkernes og politiets øverstkommande-

rende befalede deres tropper at forlade byen uden kamp, 

og dernæst søgte de selv tilflugt i den militært set magt-

fulde kurdiske region. De lokale væbnede styrkers og 

politis øverstbefalende er blevet anklaget for forræderi af 

centralregeringen. Mange af dem er tidligere medlemmer 

af Den irakiske Hær under Saddam Husseins regime, som 

blev opløst af den øverstbefalende for regimeskift, Paul 

Bremer. Det blev til modstandsbevægelsen imod den 

amerikanske hær, men blev senere pacificeret af general 

Petraeus’ ”bølge”-politik, som forsøgte at formilde disse 

styrker, og som betalte og bevæbnede dem til at blive 

inkorporeret i en eller anden lokal sikkerhedsstyrke. 

Dette gjorde de imidlertid ikke på baggrund af at være en 

del af en national hær, men på bagrund af at beskytte 

deres stamme, klan og lokale område. Det gjorde dem til 

stærke rivaler af centralregeringen, som, efter at den 

amerikanske hær forlod Irak, stod alene tilbage med be-

kæmpelsen af deres indflydelse og infiltrationen af al-

Qaeda og ISIL i sine rækker! 

Efter Mosul gik ISIL dernæst videre til Tikrit, en højborg 

for stammer, loyale over for Saddamregimet, og som 

blev fuldstændig ydmyget og ribbet for alle økonomiske, 

sociale og politiske privilegier efter den amerikansk-

britiske invasion i 2003. De blev senere kørt ud på et 

sidespor af den shia-dominerede, men amerikanskstøtte-

de, nye regering, som anså disse stammer fra de vestlige 

provinser for at være sine tidligere plageånder og Sad-

dams bødler. Overladt til deres skæbne blev disse stam-

mer, hvis herkomst desuden går tilbage til fælles forfædre 

med stammer i Syrien, Jordan og Saudi Arabien, et let 

bytte for den saudiske wahhabi-propaganda eller den 

ekstreme sunni-propaganda, og penge. 

Ifølge øjenvidneberetninger fra Mosul har ISIL allerede 

forladt byens centrum, fordi de bruger deres begrænsede 

styrker til at angribe andre byer, ligesom græshopper, 

længere sydpå i retning mod hovedstaden Bagdad. Dette 

har udløst en del reaktioner eller allerede planlagte hand-

linger. I fraværet af en formel, irakisk hær har kurderne 

udvidet deres sikkerhedszone ind i (med araberne) om-

stridte egne, både i Mosul-provinsen og i det olierige 

Kirkuk, under påskud af at beskytte de kurdiske minorite-

ter mod ISIL. Eftersom man ikke længere kan regne med 

de irakiske hær- og sikkerhedsstyrker, er shia-præster i 

det centrale og sydlige Irak, så som Ammar Al-Hakim og 

Muqtada Al-Sadr, i færd med at danne deres egne shia-

militser for at stoppe ISIL’s og dets sunni-støtters frem-

march ind i shia-byer og andre byer, hvor der findes reli-

giøse shia-lokaliteter, som Samarra nord for Bagdad. 

Denne udvikling vil fuldstændig forvandle konflikten til 

en shia-sunni strid. Blodsudgydelserne kan forventes at 

stige i de blandede områder nord for Bagdad, og endda i 

selve Bagdad. 

Alt imens ISIL ikke vil være i stand til at bevare kontrol-

len over så store territorier i Iraks vestlige provinser, 

forventes det, at der vil dannes lokale sunni-militser for 

at forhindre en tilbagevenden af, hvad der måtte være 

tilbage af den irakiske hær. Lokale politiske enheder og 

regeringsenheder kunne også blive dannet i provinserne 

Mosul, Salhaddin og Anbar, for at danne en autonom 

region, ligesom den kurdiske i den nordøstlige og den 

shi’itiske i den sydlige del af Irak, hvilket således gør 

landets opdeling aktuel. Men, ulig i kurdiske og sydiraki-

ske regioner, har de vestlige regioner meget få olie- og 

gasressourcer, Iraks eneste indtægtskilde, siden 2003! 

Dette vil gøre kampen om olien i grænseegnene, og dens 

transportveje til Tyrkiet, Jordan eller Saudi Arabien, til 

en afgørende kilde til konflikt mellem de tre parter, lige-

som konflikten i Syd- og Nordsudan. I mellemtiden er 

sunni-stammerne i Iraks vestlige provinser nødt til at 

forlade sig på støtte fra Saudi Arabien, Kuwait og De 

forenede arabiske Emirater. Men den pris, de kommer til 

at betale, bliver deres eget og deres øvrige irakiske 

landsmænds blod. 

Regionalt set har Tyrkiet (en sunni-stat), som har støttet 

anti-Assad, salafist-terrorgrupper, lovet at intervenere i 

Irak som et NATO-medlem (!), og det ville meget gerne 

intervenere direkte i Syrien, under påskud af at bekæmpe 

ISIL, som har taget det tyrkiske konsulat, og mange 

overordnede personer i det tyrkiske konsulat i Mosul, 

som gidsler. Iran har tilbudt den irakiske regering assi-

stance i kampen mod terroristerne. Den saudiske presse 

er, til trods for, at den eftersnakker den officielle, saudi-

ske anti-terrorholdning, fuld af skadefro over Malaki-

regeringens nederlag. I Kuwait har der været demonstra-

tioner til støtte for ISIL! 

I den overordnede sammenhæng er dette fortsat en del af 

mønstret med de regimeskift og ”farverevolutioner”, som 

har fejet hen over store dele af Sydvestasien og Nordafri-

ka, foruden Østeuropa. Tony Blairs vision er i færd med 

at blive gennemført, med blod i Sydvestasien, Nordafrika 

og Ukraine, og med finansiel krigsførelse imod de euro-

pæiske nationer, som er ved at blive ribbet for deres su-

verænitet gennem bail-out og bail-in politikken. Og i 

USA præsiderer den britiske stikirenddreng Obama over 

den totale nedlæggelse af den smule, der var tilbage af 

den reelle amerikanske agro-industrielle økonomi.  
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Tadsjikistan-konference opfordrer til  

eurasisk-asiatisk udvikling for at imødegå 

destabilisering i ukrainsk stil 
14. juni 2014 – Indvielseskonferencen i den nye Central-

asiatiske Ekspertklub for Eurasisk Udvikling, en tadsji-

kisk organisation, afholdtes torsdag i Dunshanbe, Tadsji-

kistan. Den blev præsideret af Sayfullo Safarov, vicedi-

rektør for det officielle Center for Strategiske Studier, og 

en tale blev holdt af Yuri Krupnov, formand for Tilsyns-

rådet for Ruslands Institut for Demografi, Migration og 

regional Udvikling (IDMRD). IDMRD-programmet for 

centralasiatisk udvikling, ”En ny generation af udvik-

lingsprogrammer til eliminering af narkotikaproduktio-

nen i Afghanistan”, var blevet afsløret af Krupnov den 

25. marts på et møde i Moskva om ”Alternativ udvikling 

for narkotikaproducerende regioner”, som den Russiske 

Føderale Narkotikakontroltjenestes (FDCS) direktør Vic-

tor Ivanov var vært for (EIR, 4. april 2014). 

Siden konferencen i marts har IDMRD-teamet været i 

gang med at opbygge støtte til programmet. Den 28.-29. 

maj talte Krupnov til Pakistans Strategiske Miljø: post-

2014-konference, afholdt af Islamabad Policy Research 

Institute i Islamabad, Pakistan. Hans rapport her, ”Et 

russisk og centralasiatisk synspunkt om udsigterne for 

Pakistan og Afghanistan”, fremlagde ”projekt-

fremgangsmåden” til økonomisk udvikling af regionen. 

Med en opfordring til ”en ny, sekundær industrialisering i 

Centralasien som basis for eurasisk integration”, skrev 

Krupnov på sin webside om torsdagens konference i 

Dushanbe: ”Med den globale økonomiske krise og den 

spændte geopolitiske situation kunne samarbejde ikke 

alene forene lande fra den tidligere Sovjetæra, men også 

det udvidede Centralasien, inklusive Pakistan, Afghani-

stan og Iran”. Repræsentanter fra den russiske, hviderus-

siske og kasakhstanske ambassade, chartermedlemmerne 

af den Eurasiske Økonomiske Union, talte også på mø-

det. 

”Centralasien er et hovedområde for iværksættelsen af 

eurasisk integration”, sagde Krupnov og bemærkede, at 

selve Tadsjikistan har fælles grænse med næsten alle de 

andre lande i regionen. Han opfordrede indtrængende 

Tadsjikistan til at samarbejde med Rusland om Afghani-

stans fremtid: ”Man bør ikke nære illusioner om, at Tad-

sjikistan ville kunne lancere industrialisering alene. Kun 

et tæt, industrielt samarbejde med det centrale Rusland, 

især det sydlige Sibirien, kan løfte dets nationale økono-

mi op. Tadsjikistan kan blive en leder inden for sekundær 

industrialisering og blive det sted, hvor en forceret [pri-

mær] industrialisering i Afghanistan iværksættes”, og 

erstatte narkotikaproduktionen der. Fire hovedområder 

ville blive: landbrugsmaskiner og maskiner til fødevare-

forarbejdning; transportinfrastruktur; hurtig konstruktion 

af en stribe vandkraftværker på Panj-floden; videnskabe-

lige og tekniske uddannelsesprogrammer. 

For at finansiere en sådan udvikling understregede Krup-

nov Selskabet for Centralasiatisk Samarbejde om Udvik-

lings potentielle rolle, som Ivanov foreslog for to år siden 

og som nu promoveres kraftigt af FDCS som en ”system-

integrator” for de forskellige investeringsprojekter, som 

er under drøftelse. Det officielle russiske nyhedsagentur 

Itar-Tass satte fokus på dette aspekt og bemærkede, 

”Dannelsen af selskabet på basis af Vnesheconombank 

blev foreslået af … Victor Ivanov … [og] godkendt af 

Statsdumaens komite for CIS-anliggender og bånd til 

landsmænd.” Den statsejede Vnesheconombank, eller 

VEB-bank, er Ruslands næststørste bank og er blevet 

bemyndiget på præsident Putins initiativ til at håndtere 

investeringen af midlerne fra den Nationale Velfærds-

fond i nogle infrastrukturprojekter. 

Itar-Tass karakteriserede også mødet som en drøftelse af 

”forebyggende foranstaltninger til afværgelse af det ukra-

inske scenarie i regionen.” Speakere sagde, at det hastede 

med at ”intensivere eurasisk samarbejde og opbygge et 

stærkt geopolitisk system for at undgå ukrainske begi-

venheder og udarbejde forebyggende foranstaltninger til 

dette formål”, iflg. Itar-Tass. 

Den 17. og 19. juni vil Dushanbe også være åstedet for to 

møder for Shanghai Cooperation Organization-landenes 

embedsmænd fra anti-narkotika-afdelingerne, det første 

møde på højtrangerende ekspertniveau og det andet møde 

med afdelingslederne. 
 

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 bankkun-

der skal ikke betale for bankers spillegæld 
 

Nyt kreditsystem: Statskreditter til produktive investe-

ringer og økonomisk opbygning 
 

Infrastruktur–Fusionsøkonomi: Transformér økono-

mien med visionære projekter og fusionskraft 
 

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunktspro-

gram for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

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

 

KOM TIL POLITISK  

ORIENTERINGSMØDE: 
 

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 
 

Tag Ansvar! Vær en Nationsbygger! 

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

