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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 Gillesberg udførlige Nyhedsoriente-

ring, med analyse og strategi, for juli måned:  
 

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer i  

Radio Schiller: 
 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK 

ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 21. 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! 

I dette nummer: 
 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

Ud af NATO, før det er for sent! Læs s. 4 
 

LaRouche-bevægelsens leder 4. august:  

Sandhedens time er kommet: Afsæt Obama, eller 

stå over for termonuklear udslettelse, Læs s. 1  
 

Kinas måneprogram sætter standarden for os,  

Læs s. 2 
 

Europæisk bankkollaps forude, Læs s. 3 
 

Ophævelsen af Glass-Steagall gjorde gribbefon-

dene mulige; Argentina burde gå med i BRIKS-

muligheden, Læs s. 5 
 

Bob Parry: Amerikansk efterretningstjeneste 

mener, Ukraine står bag nedskydning af MH17, 

Læs s. 6 
 

Lavrov og det Russiske Udenrigsministerium 

revser NATO for konfrontationspolitik og Kiev 

for at tillade en humanitær katastrofe i Donbass, 

Læs s. 7 
 

Australien viser vejen ud af svindelnummeret 

med global opvarmning, Læs s. 8 
 

Nedtællingen til krig er begyndt, Læs s. 8 
 

LaRouche-bevægelsens leder 4. august: 

Sandhedens time er kommet: Afsæt Obama,  

eller stå over for termonuklear udslettelse 
Sandhedens time er kommet, hvor det nu er en presse-

rende hastesag, at præsident Obama fjernes fra embedet. 

Alternativet er, at briterne, gennem den bondeskakbrik, 

som de har installeret i Det hvide Hus, vil udløse en så 

direkte provokation af Rusland, at resultatet vil blive en 

termonuklear, Tredje Verdenskrig og den visse udslettel-

se. Dette er den eneste, mentalt sunde konklusion, som 

kan drages af en undersøgelse af den seneste dags begi-

venheder. 

Den britiske premierminister David Cameron har, ef-

ter at han den 27. juli udstedte et ultimatum over for 

Rusland i London-avisen Sunday Times’ sider, sendt et 

brev til alle NATO-landenes statsoverhoveder og til af-

gående generalsekretær Ander Fogh Rasmussen, hvor 

han i brevet kræver en omkonfigurering af NATO til 
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direkte at udfordre Rusland som en modstander. Dette 

indbefatter krav fra den britiske vicestabschef for de 

væbnede styrker om skabelsen af en Rapid Reaktion 

Force, (hurtig udrykningsstyrke), som er målrettet mod 

Rusland. Cameron har krævet, at der etableres fremskud-

te baser med NATO-styrker i Østeuropa, en betydelig 

udvidelse af alle NATO-landes militærbudget, og han 

har planer om at promovere denne idé på NATO-

landenes topmøde for statsoverhoveder i Wales til sep-

tember, som han vil være vært for. 

Cameron var i Bruxelles i dag, hvor han mødtes med 

Rasmussen og general Breedlove for at forberede mødet 

i Wales i næste måned. Rasmussen benyttede lejligheden 

til at forhøje indsatsen mod Rusland ved at fremføre den 

anklage, at det utvetydigt var de pro-russiske separati-

ster, som nedskød MH17-flyet. Der er ikke brug for be-

viser, ikke brug for en upartisk undersøgelse. Rasmussen 

trykker på alle knapper for at provokere, og russerne er 

udmærket klar over, at det ikke drejer sig om at starte en 

ny, kold krig, men om forberedelser til Tredje Verdens-

krig, med mindre både Rusland og Kina giver efter for 

vestlig dominans. 

Præsident Obama er, i overensstemmelse med sin 

profil, totalt synkron med krigsprovokationerne fra Ca-

meron/det britiske monarki. I et eksklusivt interview med 

The Economist støttede præsident Obama Camerons 

voldsomme udfald mod Rusland og gav en række irrati-

onelle og fornærmende kommentarer, som var direkte 

rettet mod præsident Vladimir Putin, og han hånede den 

russiske økonomi som en, der »intet producerer«.  Oba-

ma, som blev gennet frem af chefredaktøren og udenrigs-

redaktøren for Londons {Economist} propaganda-organ, 

erklærede, at Rusland har en »kvalitet som guden Janus 

og ser mod både øst og vest«, og at Putin »repræsenterer 

en dybtliggende linje i Rusland, som sandsynligvis er 

skadelig for Rusland på lang sigt, men som på kort sigt 

kan være politisk populær hjemme, og meget generende 

for udlandet.« I noget, som kun kan beskrives som en 

reaktion imod Lyndon LaRouches nylige positive omtale 

af Kinas store fremskridt inden for programmer med en 

videnskabelig drivkraft, som planerne om en industriel 

udvinding på Månen af helium 3 – menneskehedens mest 

magtfulde aktiv – beskrev Obama Kina i dag som »ver-

dens lavpris-producent«. Forespurgt om det nylige 

BRIKS-topmøde og skabelsen af BRIKS-banken sagde 

Obama nedladende, at disse lande regeres af ledere fra en 

ældre generation, som snart vil blive fejet til side af en 

ny generation, som er forpligtet på at komme med i det 

eksisterende, globale system, som han gav et typisk ek-

sempel på ved at tale positivt om Partnerskabet tværs 

over Stillehavet, som allerede er dømt til undergang. 

Det er ikke alle, som finder krigsprovokationerne fra 

Cameron/Obama morsomme. Stephen P. Cohen og 

Katrina van den Heuvel skrev denne weekend i The Na-

tion, at Obama promoverer krig mod Rusland. Forfatter-

ne advarede om, at USA støtter den ukrainske regering i 

dennes eskalering af konfrontationen med Rusland over 

Østukraine, og at nedskydningen af MH17 burde have 

promoveret en omgående våbenstilstand og humanitær 

intervention. I stedet optrapper den ukrainske regering, 

med USA, som genner dem frem, sine angreb på civile 

befolkninger og driver området og verden mod en varm 

krig, der involverer atombevæbnede magter. 

Som vi meget vel ved, så er Det britiske Imperiums 

virkelige drivkraft bag en krig mod Rusland, Kina, Indi-

en og hele menneskeheden den kendsgerning, at hele Det 

britiske Imperiums system er i færd med at bryde sam-

men i halsbrækkende fart. Den portugisiske regering var 

i weekenden nødsaget til at gribe ind og overtage Banco 

Espirito Santo, og de fulde omkostninger og konsekven-

ser af dette kollaps udvikler sig stadig. Espirito Santo-

familieimperiets fald giver stadig genlyd i Frankrig og 

Brasilien, hvor store investorer er blevet hårdt ramt, og 

hvor aktieindehavere i de andre selskaber i Espirito San-

to-familien er de seneste ofre for bail-in-vanvid og ud-

plyndring. 

Under disse ekstraordinære omstændigheder må den 

amerikanske Kongres omgående vende tilbage til Wash-

ington for at udføre den ene handling, som kan gøre en 

ende på det hovedkulds styrt ud i verdenskrig: Stil Oba-

ma for en rigsret for hans store forbrydelser og forseel-

ser, og genindfør omgående Glass-Steagall for at drive 

det allerede dødsdømte Wall Street- og London-system 

til bankerot. Enhver anden adfærd er ensbetydende med 

at spille hasard om den menneskelige arts overlevelse. 

Dette er det budskab, som vi på en direkte måde skal 

have ud til alle mentalt raske borgere. 
 

Kinas måneprogram sætter standarden for os 
2. august 2014 – Lyndon LaRouche sagde i fredags, 

at vi må sætte det kinesiske måneprogram som en stan-

dard for os selv. Enhver ansvarsfuld økonomi kommer til 

at gøre, hvad Kina gør. Dette er at fremme arbejdskraf-

tens produktive evner; dette er den standard, som alt 

andet skal måles op imod. Hvad der foregår i Vesteuropa 

på USA er ikke relevant. Tag blot det transatlantiske 

systems vildledning, såsom Angela Merkel og den idioti-

ske billige værdi af produktiviteten, som hun promove-

rer, i betragtning. Ingen amerikaner ved sine fulde fem 

ville ønske at imitere dette. Problemet er, at briterne øn-

sker at spille disse spil, og folk bliver influeret af briter-

ne. 

Fase 3 af Kinas måneprogram: Returnere prøver fra 

Månen: Som en indvielse af Fase 3 af Kinas måneud-

forskningsprogram har den fremtidige Chang’e-5-sonde, 

som efter programmet skal opsendes i 2017, til opgave at 

bringe måneprøver tilbage til Jorden. Fase 1 var at flyve i 

omkreds om Månen, og Fase 2 at lande. Begge er blevet 

udført med succes. Missionen med at returnere prøver 

står over for fire store udfordringer, skitserede chefde-

signer Wu Weiren i en tale i sidste uge. Den vil kræve, at 

man anvender en ny affyringsinstallation, en ny raket og 

et nyt månefartøj, som Kina alle er i færd med at udvikle. 

De største operationelle udfordringer, sagde han, er ind-

samling på overfladen, at lette fra Månen, mødet i kreds-

løb om Månen med fartøjet, som skal retur til Jorden, og 

at trænge ind i Jordens atmosfære igen under høj ha-

stighed.  Det vil også kræve, at man tager sig af de tekni-

ske problemer, som Chang’e-3-robotten Yutu (’Jadeha-

re’) havde tidligere på året. 
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At indsamle prøver af månejord, forklarede Wu, vil 

medføre risici, eftersom boringen kunne støde på klipper 

under overfladen. Planen, iflg. en talsmand for den Kine-

siske Statslige Administration for Videnskab, Teknologi 

og Industri, er at indsamle nogle prøver fra overfladen, 

og dernæst bore ned i 2 meters dybde (over seks fod) 

efter prøver under overfladen. Dernæst skal prøverne 

indkapsles i et lille returmodul. 

Efter at lette fra måneoverfladen må kapslen, som in-

deholder prøverne, mødes og sammenkobles med et 

kredsløbsfartøj, som beskrives som et »overførselssy-

stem«, og som vil føre den tilbage til Jorden. At lette fra 

Månen, sagde Wu, vil involvere gentagen, automatisk 

tilpasning til kapslens position og stabilitet, så de to far-

tøjer kan sammenkobles i kredsløb om Månen. Når et 

rumfartøj vender tilbage fra rummet, nærmer det sig 

Jorden ved en højere hastighed end den fra et lavt kreds-

løb omkring Jorden. Chang’e-5’s returfartøj må derfor 

designes til at kunne modstå højere temperaturer. Wu 

påpegede, at andre lande har mistet kommunikationsfor-

bindelsen med deres fartøjer under genindflyvningen. 

Landingen på Jorden vil kræve præcisionsnavigering og 

-manøvrering. Månelandingsstedet er endnu ikke blevet 

bestemt, men forskere så gerne et område, hvor der er 

steder med nylige lavastrømme eller friske kratere fra 

nylige asteroidenedslag.  

Der synes endnu ikke at foreligge en beslutning mht. 

det næste månefartøjs mission. Man har tidligere foreslå-

et, at den skulle være en gentagelse af den aktuelle mis-

sion, men efter at have præsteret en fejlfri landing og 

anbringelse af Chang’e-3-robotten er det mere sandsyn-

ligt, at Chang’e-4 vil blive væsentligt opgraderet. 

Kina er eksemplet, og deres måneprogram med sin 

inkorporerede helium-3-komponent, er »ledestjernen« 

for alt andet på denne planet. Sammenlign dette som et 

førende eksempel i modsætning til Angela Merkels idé 

om et økonomisk system, der er baseret på ingen produk-

tivitet, og som er fuldstændig inkompetent. 

Putin har også været i gang med at gøre nogle meget 

succesrige ting, tilføjede LaRouche, til trods for, hvad 

man har været i gang med at gøre imod ham. 

Men man må tage disse udvalgte eksempler på pro-

duktivitet og bruge dem som en standard. USA har ikke 

haft nogen virkelig produktivitet i meget lang tid. Vi har 

ingen produktive arbejdspladser, og den slags nonsens, 

som promoveres af republikanerne, især af Husets repu-

blikanske formand John Boehner, er det rene idioti. Han 

kvalificerer til at blive kaldt for en »Boehner-fide-

idiot«
1
. Det bliver vi nødt til at sige. Han er en Boehner-

fide-idiot. 

Det eneste, der faktisk fungerer, er produktivitet, 

hvilket vil sige at øge arbejdskraftens produktive evner. 

Brug Kinas måneprogram med dets helium-3-komponent 

som Jeres ledende eksempel. Stil det op imod Angela 

Merkels iboende inkompetence. Det, der foregår, er, at 

folk sulter. Der er intet arbejde. Alt er blevet stjålet fra 

dem, mens man på samme tid har disse skøre kugler, 

                                                           
1
 Ordspil over det latinske ’bona fide’, ’ i den bedste 

hensigt.’ 

som vil stjæle fra Argentina. Kald dem dette: kald dem 

»de skøre kugler, som vil stjæle fra Argentina.« Deres 

standard for værdien af det involverede produkt er svin-

del. Hvad er dette produkts fysiske værdi? Hvordan må-

let man dets værdi? 

Tag eksemplet på, hvad vi ønsker, og sæt det op som 

kontrast til nonsenset. Det bedste eksempel, det mest 

avancerede, er det, Kina har været i gang med i sit må-

neprogram. 
 

Europæisk bankkollaps forude 
5. august 2014 – Den Hellige Ånd har forladt det eu-

ropæiske banksystem, som er placeret under en forban-

delse, et forvarsel om det kommende krak. 

Banco Espirito Santo (BES), gruppens 150-årige bank 

med aktiver for ca. 100 mia. dollars, blev søndag natio-

naliseret af Portugals regering, som troede på alt, hvad 

Portugal havde sagt om BES i den seneste måned. BES’ 

realiserede tab, henved 5 mia. euro og for opadgående, 

blev placeret i en »dårlig bank« og overtaget af regerin-

gen, og disse tab vil fortsat vokse. Hidtil har de taget 

omkring 5 mia. euro fra regeringens bail-out-fond. Den 

fiktion, at dette var en »fond finansieret af banksektoren« 

blev opretholdt, da regeringen kom med den lodrette 

løgn, at denne bail-out »ikke kostede den noget.« Bank-

sektorens præmier havde næsten intet lagt i afviklings-

fonden, så regeringen måtte »låne« den 5 mia. euro. 

Denne situation er gældende over hele Europa. 

Nu kommer smitten: et tab på 1 mia. dollars for aktie-

indehaver Credit Agricole France, verserende fra ban-

kens »partnerskab« med den allerede bankerotte BES-

gruppe; tab på 1,5 mia. dollars for Barriere, Inc., Brasili-

en; tab på 1 mia. dollars for Blackstone-gruppen, osv. 

Regeringen hævder nu, at dens bail-out har skånet BES’ 

indskydere for enhver konfiskering, og kun lavere place-

rede kreditorer vil blive »udsat for bail-in«. Men efter-

som BES har solgt »finansielle guppeprodukter« til sine 

indskydere i filialer, vil de være blandt de lavere place-

rede, som udsættes for bail-in. Og – overraskelse! – dette 

blev erklæret som ikke værende en kreditbegivenhed, så 

de lavere placerede kreditorer mister alle CDS-

udbetalinger! 

En undersøgelse af Sinclair & Co. Consultants, som 

blev udgivet 1. august, siger, at den dårlige gæld i euro-

zone-banker, (dvs. uden de britiske banker), steg med 20 

% fra maj 2013 (de seneste stresstests) til maj 2014; den 

vurderes nu til en »værdi« af 2 billioner euro eller 2,7 

bio. dollars. I mellemtiden faldt udlånene fra disse ban-

ker til 2,8 % i det samme år, med et fald i udlån til hus-

stande på 4 % og til erhverv på 2,1 %. 

Alt imens Kina og BRIKS tilføjer verdensøkonomien 

kredit og produktivitet, så fjernes disse af det transatlan-

tiske finanssystem. 

Som den endelige ironi solgte Argentinas angivelige 

misligholdte (»Griefalted«, da. »Gries-ligholdte«), 30-

årige 2033-obligationer til 91 cent pr. dollar i mandags, 

mens BES’ angiveligt reddede (bail-out) FN-

juniorobligationer, der var misligholdte, solgte til 21 cent 

pr. dollar.  
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HOVEDARTIKEL: 

Helga Zepp-LaRouche: 

Ud af NATO, før det er for sent! 
9. august 2014 - I total modstrid med de ensrettede, 

vestlige massemediers dæmonisering af Putin, optrapper 

den britiske og amerikanske regering, NATO og EU en 

konfrontationsstrategi mod Rusland, ved hvis snarlige 

afslutning en termonuklear verdenskrig og menneskehe-

dens udslettelse venter – hvis det ikke stoppes. Situatio-

nens kendsgerninger er således, at der for Tyskland kun 

findes en eneste udvej: Vi må omgående træde ud af 

dette forbund, hvis vi ikke vil grave vores egen grav og 

blive medskyldige i forberedelserne til en angrebskrig.   

Det infame scenario påtænker at styrte Putin på den 

ene eller anden måde. Alt imens der stadig ikke er mind-

ste bevis for, at de østukrainske oprørere eller Rusland er 

ansvarlige for nedskydningen af det malajiske fly MH17, 

men at, iflg. den ansete, undersøgende journalist Robert 

Parry, amerikanske efterretningskredse tværtimod nu 

regner med, at det var den ukrainske regering eller de 

ukrainske nazi-bataljoner, så optrapper Vesten imod 

Rusland. Ikke et ord om, at Kiev udfører en massakre, 

der ikke står tilbage for massakren i Gaza, på sin egen 

befolkning i Donbass. Hensigten er tydeligvis at øge 

lidelsernes pres på den flåede, overvejende russiske be-

folkning så meget, at Putin, i betragtning af den »uaccep-

table, humanitære situation«, bliver tvunget til at gribe 

ind militært, da han ellers mister støtten i sin egen be-

folkning. 

Samtidig skal den russiske økonomi – på absolut ikke 

retfærdiggjort vis – gennem sanktioner sættes »i stå«, 

som Obama formulerede det, og bag dette står desuden 

intentionen om at hidse den russiske befolkning op imod 

Putin gennem de således frembragte mangeltilstande. I 

løbet af et par uger, iflg. Wolfgang Münchau i Der Spie-

gel i den forgangne uge, skal denne finansielle atom-

bombe feje Putin væk. Hvis han beslutter sig for at støtte 

den truede, russiske befolkning i Østukraine militært, så 

leverer han påskuddet for en NATO-intervention, og 

snart vil vi, midt i Europa, være i krig, som på grund af 

sagens natur ikke kan forblive afgrænset. 

Samtidig kører forberedelserne i højeste gear til at er-

statte det angiveligt forældede NATO-charter, som skal 

tillade en fremskudt opstilling af våbensystemer og trop-

per op ad den russiske grænse, hvilket var udtrykkeligt 

forbudt i NATO’s stiftende dokument, på det kommende 

NATO-topmøde i Wales, Storbritannien. Den britiske 

regering har i denne sag, frem for alt pga. Obamas be-

skadigede tilstand, overtaget overkommandoen. Den 

britiske premierminister, i bedste tradition efter Tony 

Blairs løgne om Irakkrigen, udbreder propaganda om en 

angivelig russisk trussel mod Baltikum. Den britiske 

vicekommandør for NATO, gen. Sir Adrian Bradshaw, 

krævede i Wall Street Journal den 3. august, at man 

skabte en hurtig indsatsstyrke mod Rusland: »Det, der 

effektivt behøves, er en luft-land-kombination, som sen-

der et klart budskab om, at enhver indtrængen i NATO’s 

territorium vil føre til en betydelig, voldelig konflikt med 

hele NATO.« I tilfælde af, at Rusland på et eller andet 

tidspunkt i fremtiden skulle udøve et diktatorisk pres på 

et medlemsland gennem at opstille tropper ved landets 

grænse, ville dette blive »rygdækket« gennem en sådan 

udrykningsstyrke. At Rusland ikke har den ringeste in-

tention om at falde ind i Baltikum, og at Rusland, trods 

folkemordet på den russiske befolkning i Østukraine, 

hidtil har udvist en forbløffende tilbageholdenhed, bliver 

fuldstændig udeladt i denne Goebbels-propaganda. 

Men iflg. Cameron, og som også den amerikanske 

forsvarsminister Hagel gjorde klart under sit seneste 

besøg i den amerikansk-europæiske kommando i Stutt-

gart, skal også NATO’s aktiviteter i Østukraine forstær-

kes, selv om Ukraine ikke er et NATO-medlem, og den 

aktuelle regering dér ligger lige så langt væk fra det så-

kaldte »vestlige værdifællesskab«, som Jorden fra de 

fjerne galakser. Målet er i virkeligheden stadig den ind-

dæmning af Rusland, som har pågået siden Sovjetunio-

nens fald, samt skabelsen af en strategisk situation, hvor 

Rusland ikke længere kan forsvare sig. I mellemtiden 

sætter den afgående generalsekretær Rasmussen ind på, 

at NATO, som for længst ophørte med at være en atlan-

tisk forsvarsalliance, også skal tage sig af opgaver i Stil-

lehavsområdet, altså sammen med USA’s »Asia-Pivot«, 

Omdrejningspunkt Asien-politik, forfølger inddæm-

ningsstrategien over for Kina. Førende militærpersoner, 

såvel aktive som pensionerede, ser sig selv i en struktur, 

hvis karakter, skridt for skridt, forandres. Af den tidlige-

re idé om et Bundeswehr, en tysk forbundshær, der bero-

ede på missionsstrategi, altså medtænkende officerer 

med det civile samfund som model, er der intet tilbage. 

Fra NATO-strukturens side får de den brutale besked, at 

medtænkning og strategiske diskussioner ikke er deres 

opgave, men at de kun skal udføre ordrer. Netop dette 

beskriver Samuel Huntington i sin bog Soldaten og 

Statsmagten (1957) som værende imperiehærens funkti-

on. 

En exit-strategi om, hvordan man kommer ud af kon-

frontationen med Rusland igen, bliver ikke diskuteret på 

noget niveau, hverken inden for NATO eller EU. Op-

trapningen af NATO’s og EU’s udvidelse mod øst, indu-

cerede regimeskift gennem de såkaldte »farverevolutio-

ner«, økonomiske sanktioner og sluttelig krig er derfor 

ikke en uforvarende afledning, men hensigten. Målet er 

ikke blot regimeskift i Rusland og Kina, men den fuld-

komne monopolisering af hele deres territorium. Eller, 

som Madeleine Albright og Joschka Fischer engang ud-

trykte det: Rusland råder over alt for mange råstoffer til, 

at man kan overlade dem enekontrollen over dem. 

Denne imperialistiske grådighed bliver drevet frem af 

den transatlantiske finanssektors sammenbrud, som brin-

ger den samme, geopolitiske beregning i spil, som netop 

opflammede dynamikken mod det »eurasiske hjerteland« 

før Første Verdenskrig. Men forestillingen om, at det i en 

tidsalder med atomvåben skulle være muligt at udslette 

ubehagelige opponenter gennem krig og efter krigen 

atter oprette en imperialistisk dominans, er en selvmords-

illusion. Den intention, som Münchau har udtalt, at man 

vil have skaffet Putin af vejen i løbet af nogle uger ved 

hjælp af den »finansielle atombombe«, vil vise sig at 

være ønsketænkning, drevet frem af hallucinationer, og 

en boomerang. For Rusland er, takket være BRIKS og et 
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godt samarbejde med Latinamerika, på ingen måde isole-

ret. Den russiske rumfartsmyndighed Roskosmos arbej-

der allerede med det kinesiske militærkompleks på at 

erstatte den afslåede, amerikanske elektronik og betrag-

ter dette som det første skridt i en ny teknologialliance 

inden for BRIKS-landene. Latinamerikanske og central-

asiatiske stater, såvel som Indien, glæder sig allerede 

over at kunne forsyne Rusland med landbrugsprodukter. 

Og allerede nu drager alle disse stater deres konklusioner 

af Vestens åbenlyse løgnekampagner og provokationer. 

For Tyskland er det et eksistentielt spørgsmål, ikke at 

blive trukket ind i en atomkrig med Rusland og sandsyn-

ligvis også Kina, som ikke en eneste af landets borgere 

ville overleve på grund af landets geografiske placering. 

I tilfælde af, at Tyskland samtykker i det planlagte, nye 

charter på NATO-topmødet den 4. september i Wales, 

ville dette være en total kamikaze-operation. Alle borge-

re opfordres nu til at støtte en udtrædelse af NATO!  

Der findes et alternativ. Kina har, med programmet 

for den Nye Silkevej, tilbudt en form for økonomisk 

samarbejde, som er åben for alle stater. BRIKS-landene, 

Latinamerika og andre nationer er i færd med at bygge 

en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden, og det er i 

Tysklands fundamentale interesse at deltage heri. Dette 

gælder for øvrigt også for USA, hvor førende politikere i 

øjeblikket netop går ind for dette samarbejde. 

Kina har også verdens mest ambitiøse rumforsk-

ningsprogram med intentionen om at opbygge den frem-

tidige fusionsøkonomi på Jorden med helium-3 som 

brændstof, der i store mængder findes på Månen. Den 

termonukleare fusionskraft på basis af helium-3 er det 

næste, absolut nødvendige trin af høj energigennem-

strømningstæthed, som menneskeheden må opnå inden 

for Jordens økonomi til opnåelse af energi- og råstofsik-

kerhed, såvel som energikilde til selve rumfarten og 

overvindelse af farer, som truer os fra verdensrummet. 

Tyskland må deltage i opnåelsen af dette menneske-

hedens fælles mål. Først, når samarbejdet mellem natio-

nerne har nået dette niveau, som det f.eks. er selvfølge-

ligt for astronauterne på Rumstation ISS eller vedr. Ro-

setta-rumsonden, vil vi overvinde menneskehedens in-

fantile fase og gøre vores identitet som eneste, skabende 

art til grundlag for vore handlinger. Og kun således vil vi 

overleve. 

Fred kan kun være inklusiv. Det er en umulighed, at i 

denne verden, som befinder sig i en katastrofal tilstand, 

er det kun nogle stater, som nyder godt af sikkerhed og 

samarbejde, og resten af verden synker ned i kaos. I ste-

det for konfrontation må vi endelig sætte det løfte, som 

med den tabte chance i 1989 blev spildt, på dagsordenen: 

Vi behøver en Fredsordning for det 21. århundrede! 
 

Ophævelsen af Glass-Steagall  

gjorde gribbefondene mulige;  

Argentina burde gå med i BRIKS-muligheden 
3. august 2014 – Alt imens Argentina fortsat holder 

stand imod Det britiske Imperiums krig for at tilintetgøre 

landet, påpeger dets forsvarere i stigende grad den 

kendsgerning, at ophævelsen af Glass/Steagall-loven i 

1999 gav gribbefondene mulighed for at blomstre i takt 

med, at globaliseringen hagede sig fast. Præsident Cristi-

na Fernàndez de Kirchner kom også med hentydninger 

til Glass-Steagall i sin tale den 25. juli til et publikum i 

Chaco-provinsen. 

Som Télam rapporterede det i lørdags, kom Ernesto 

Mattos, en økonom ved universitetet i Buenos Aires, 

med anklager om, at gribbefondenes tøjlesløse, spekula-

tive operationer, som støttes af arbitrære domstolsafgø-

relser, udelukkende er mulige, fordi »tidl. præsident Bill 

Clinton i 1999 ophævede den lov, der sagde, at banker 

ikke måtte være involveret i både investering og almin-

delig bankvirksomhed.« 

»Gribbene er det overnationale finanssystem«, skrev 

Federico Martelli, direktør for det argentinske magasin 

Revista 2016, i bladets juninummer. Idet han afliver en-

hver forestilling om, at gribbene blot er »restelementer« i 

det globale finanssystem, hævder han, at de i virkelighe-

den er »den mest avancerede, organiske del« af dette 

system, som fik en fremtrædende plads efter ophævelsen 

af Glass-Steagall i 1999, »som regulerede og begrænsede 

sammenblandingen af kommercielle banker og investe-

ringsbanker.« 

Den finansielle konsolidering, som efterfulgte lovens 

ophævelse, siger han, udslettede de mere traditionelle 

former for bankaktivitet og produktion, skabte enorme 

finanskonglomerater som Citigroup og fjernede enhver 

adskillelse mellem investeringsbanker, hedgefonde og 

»divisionerne« af gribbefonde. Alt imens gribbene speci-

aliserer sig i opkøb af nationers misligholdte gæld til 

spotpris, så »ligger deres oprindelse og formål i selve 

finanssystemet«, som blot omarrangerer rollerne iht. 

øjeblikkelige behov. 

Martellis artikel blev skrevet, før den amerikanske 

Højesterets afgørelse den 16. juni, som stadfæstede 

dommer Thomas Griesas afgørelse, der beordrede Ar-

gentina til at betale gribbene 1,6 mia. dollars, og også før 

BRIKS-topmødet i Brasilien den 15.-16- juni.  Men han 

bemærker, korrekt, at invitationen til Cristina Fernàndez 

om at deltage i topmødet åbner landet op for »mulighe-

den af at sætte sig selv på det geopolitiske landkort i 

alliance med nationer, som er i færd med at skabe regio-

nale blokke, der udfordrer den unipolare verden, som 

opstod i 1989.« BRIKS-nationernes befolkningstal, mili-

tære og økonomiske vægt »tillægger den en magt, som 

kan tjene som modvægt til scenarier med konflikt«, un-

derstreger han og påpeger Ruslands og Kinas rolle, hvor 

de tvang USA til at trække sig tilbage fra en militærin-

tervention i Syrien. 

Skulle den »strategiske linje med at tilslutte sig 

BRIKS få fremgang i regionen«, spår Martelli, »vil det 

styrke vort lands mål med at vinde plads til at manøvrere 

for at overvinde hindringer for landets udvikling og udø-

velse af sin fulde suverænitet.« 
 

Argentina kræver SEC-undersøgelse af mulige  

»finansielle forbrydelser« bag tvungen  

betalingsstandsning 

Som reaktion på International Swaps and Derivatives 

Associations (ISDA) erklæring den 1. august om, at en 

»kreditbegivenhed« – betalingsstandsning – var opstået i 
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Argentina, meddelte finansminister Axel Kicillof, at den 

lokale Nationale Værdipapirskommission (CNV) vil 

anmode om, at det amerikanske Securities and Exchange 

Commission, SEC, (Værdipapirs- og Børskommission) 

omgående indleder en undersøgelse om, hvorvidt gribbe-

fondene og dommer Thomas Griesa anvendte privilege-

ret information og fremtvang en betalingsstandsning for 

at give gribbene mulighed for at indkassere millioner i 

credit default swaps (CDS) (en finansiel aftale, hvor 

swap-sælger kompenserer køber i tilfælde af lånemislig-

holdelse eller anden kreditbegivenhed, -red.). Deres ak-

tiviteter kunne udgøre en »multimilliondollar svindel«, 

sagde han. 

Som svar på en anmodning den 31. juli fra Union 

Bank of Switzerland om, at ISDA skulle mødes for at 

afgøre, om en misligholdelse (med efterfølgende beta-

lingsstandsning, -red.) var forekommet, handlede ISDA 

»med lynets hast« for at sammenkalde den 15 mand store 

komite den 1. august – normalt tager processen 2 dage – 

og vedtog enstemmigt at erklære landet i betalings-

standsning. Blandt de 15 medlemmer, der stemte, var 

JPMorgan
2
 og Citibank, som begge har omstrukturerede 

argentinske obligationer, såvel som også BNP Paribas, 

Deutsche Bank og andre forgrundsfigurer i det smuld-

rende, transatlantiske finanssystem. Til stede ved mødet 

var også adskillige gribbefonde uden stemmeret, inklusi-

ve Elliot Management, som iflg. rygtet har opkøbt 

CDS’er i løbet af de seneste uger for at indkassere efter 

ISDA’s afgørelse. 

Denne afgørelse var en øjeblikkelig udløsermekanis-

me for udbetalinger af CDS’er til en skønsmæssig værdi 

af 1 mia. dollars. I sin meddelelse fra 1. august anmoder 

finansministeren CNV om at undersøge, om sagsanlæg-

get mod Argentina, og både dommer Griesas og den 

særlige mester Daniel Pollacks tydeligvis forudindtagede 

handlinger, ikke rent faktisk var »facaden for en spekula-

tiv manøvre, der skulle favorisere gribbefondene, med 

det formål at profitere på de misligholdte obligationer, 

som de opkøbte til spotpris, men også på CDS’erne, som 

kommer til udbetaling, når ISDA beslutter det.« Han 

kom med anklager om, at Griesa var så forudindtaget, at 

han faktisk gav afkald på sit ansvar for at træffe afgørel-

se om den udsættelse, som Argentina havde anmodet om, 

og lade gribbene træffe afgørelsen i stedet. 

I løbet af weekenden vil CNV forberede sin fremlæg-

gelse for SEC og bede den om »nøjagtige informationer 

om disse CDS-transaktioner for at undersøge, om gribbe-

fondene fik en enorm fordel gennem ikke at nå frem til 

en aftale [med Argentina], enten direkte eller via tredje 

part.«  
 

Bob Parry: Amerikansk efterretningstjeneste 

mener, Ukraine står bag nedskydning af MH17 
6. august 2014 – Den kendte undersøgende journalist 

Bob Parry, som fortalte nyheden om den oprindelige 

Iran-kontra-skandale og nu kører websiden consorti-

                                                           
2
 Se: »Hvad Helvede er JPMorgan Chase?« 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/930 

 

umnews.com, har rapporteret, at embedsmænd fra den 

amerikanske efterretningstjeneste nu mener, at det var 

den ukrainske regering, og ikke de pro-russiske oprørere, 

som skød MH17-flyet ned den 17. juli. Parry skrev: »I 

modsætning til Obamaregeringens officielle påstande, 

som giver de ukrainske oprørere og Rusland skylden for 

nedskydningen af MH17 fra Malaysian Airlines, har 

nogle amerikanske analytikere konkluderet, at oprørerne 

og Rusland sandsynligvis ikke var skyldige, og at det 

synes at være ukrainske regeringsstyrker, som havde 

skylden, iflg. en kilde, der er blevet orienteret om disse 

konklusioner.« 

Han fortsatte med at forklare, at »Denne vurdering … 

er fortrinsvis baseret på den amerikanske regerings man-

gel på beviser for, at Rusland har forsynet oprørerne med 

et Buk anti-luftskyts-missilsystem, hvilket ville være en 

forudsætning for at ramme en civil jetliner, der flyver i 

33.000 fods højde, sagde kilden, som talte under betin-

gelse af anonymitet.« Han tilføjede, at til trods for ame-

rikanske spionsatellitter, positioneret over Østukraine, 

har amerikanske efterretningstjenester ikke frigivet no-

gen billeder af et Buk-system, som blev overført af rus-

sere til oprørernes kontrol, blev transporteret til Ukraine, 

opstillet til at kunne affyres og dernæst blev ført tilbage 

til Rusland. Selv om Obamaregeringen har frigivet andre 

billeder af Ukraine, taget af amerikanske spionsatellitter, 

har fraværet af fotos af et oprørskontrolleret Buk-

missilbatteri været hunden, som ikke gøede, i den sking-

re sag, som det officielle Washington har skabt ved at 

give oprørerne og Rusland skylden for nedskydningen 

den 17. juli, der dræbte 298 mennesker. 

Parry påpegede, at Buk-missilbatterierne er lette at 

detektere, da de indeholder fire 16-fods missiler. »Hvis 

de amerikanske efterretningsanalytikere har ret – at oprø-

rerne og Rusland sandsynligvis ikke er skyldige – ville 

den tilbageblevne hovedmistænkte være den ukrainske 

regering, som har Buk-antiluftskytsmissiler, og som rap-

porteres at have haft to kampfly i nærheden af Fly 17 fra 

Malaysian Airlines på tidspunktet for nedskydningen.«   

Ikke alene gik Parry videre med at fordømme både 

præsident Obama og udenrigsminister Kerry for flere 

offentlige udtalelser, som gav oprørerne og Rusland 

skylden for hændelsen. Han fordømte også, som værende 

»grotesk svigagtige«, forsøgene på at give oprørerne 

skylden for beskydningen af civile befolkningscentre i 

Østukraine, som er blevet udført af regeringsstyrker. 

»Oprørerne har gjort modstand mod det, de anser for at 

være et ulovligt kup-regime, som, ved hjælp af neonazi-

stiske militser fra Vestukraine, væltede den valgte præsi-

dent Janukovitj i februar måned, og dernæst fortsatte 

med at marginalisere og undertrykke den etniske, russi-

ske befolkning i den østlige del.« Parry kom med ankla-

ger om, at præsident Obama er skyldig i at tilvejebringe 

en mørklægning af nedslagtningen af etniske russere. 

»Obamas mørklægning af Kiev-regimet er endnu mere 

skandaløs, hvis amerikanske efterretningsanalytikere har 

ret i deres mistanke om, at det var ukrainske styrker, som 

stod bag nedskydningen af MH17-flyet. 
 

http://consortiumnews.com/2014/08/03/flight-17-shoot-down-scenario-shifts/
http://consortiumnews.com/2014/08/03/flight-17-shoot-down-scenario-shifts/
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/930
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Lavrov og det Russiske Udenrigsministerium 

revser NATO for konfrontationspolitik og Kiev 

for at tillade en humanitær katastrofe i Donbass 
6. august 2014 – Det Russiske Udenrigsministerium 

og udenrigsminister Sergei Lavrov udstedte erklæringer 

for to og tre dage siden om befolkningens forfærdelige 

situation i Østukraine og krævede international handling. 

De beklagede også NATO’s fortsatte konfrontationspoli-

tik. 

Gårsdagens udtalelse om »den forværrede situation i 

det sydøstlige Ukraine« beskrev en forværring af den 

humanitære katastrofe i mange byer. Den nævnte de 

civile tab efter beskydning fra den ukrainske hær og 

sammenbruddet af infrastrukturen i Lugansk, en by med 

over 400.000 indbyggere: ingen vand, ingen kommuni-

kation med mobiltelefon, beskadigede naturgasledninger 

og ødelæggelse af flere hospitaler og klinikker. Luftan-

greb i Donetsk, befolkningstal 1 million, ødelagde et 

elværk for byens sydside. I Gorlovka (Horlivka) døde 40 

civile under beskydningen. »Og alligevel fortsætter den 

ukrainske hær med at bringe Tochka U [SS-21 kortdi-

stance] missiler, og Smerch- og Uragan-artilleri til Do-

netsk. Hvor mange flere vil måske blive dræbt af disse 

våben?«, spurgte det Russiske Udenrigsministerium. 

Og sandelig, mandag tilskyndede ukrainske rege-

ringsfolk hele (!) befolkningen i Donetsk, Lugansk og 

Gorlovka til at evakuere. De civile tab, sammen med 

Kievs manglende vilje til at samarbejde om en undersø-

gelse af massakren den 2. maj i Odessas Fagforenings-

bygning, samt den fortsatte tilbageholdelse og chikane af 

journalister, sagde det Russiske Udenrigsministerium, 

»bekræfter behovet for en omgående våbenstilstand i 

Østukraine, og en påbegyndelse af forhandlinger til løs-

ning af de væsentlige spørgsmål om den fremtidige or-

ganisering af landet.« 

I dag fulgte Udenrigsministeriet op på dette med en 

erklæring, som nævnte Ruslands egen opfordring om en 

international, humanitær mission i Sydøstukraine, samt 

en beklagelse af Kievs optrapning af sine militære opera-

tioner i Donbass-området. Erklæringen citerede FN-tal, 

der bekræfter, at 1367 mennesker er blevet dræbt og 

4087 såret som resultat, og med udbredte ødelæggelser 

af infrastrukturen. I nogle byer er 80 % af husene blevet 

ødelagt. Mindst 200.000 mennesker er uden drikkevand. 

70 % af sundhedspersonalet (læger, sygeplejersker m.m.) 

har forladt regionen. Hundrede tusinder af mennesker er 

blevet flygtninge. Erklæringen kritiserede Kievs »an-

svarsløse« holdning, hvor de »nægter at anerkende de 

humanitære problemer i det sydøstlige Ukraine, som er 

åbenlyse for alle.« Den opfordrede til en omgående, in-

ternational nødmobilisering for at hjælpe befolkningen i 

Donetsk- og Lugansk-områderne i Ukraine, som er »på 

randen af en humanitær katastrofe«, ved at danne den 

internationale, humanitære mission, som Rusland har 

foreslået. 

I et interview den 4. august med Itar-Tass tog Lavrov 

de spørgsmål op, som han kaldte de tre primære spørgs-

mål ang. Ukraine: 
 

Omgående ophør af magtanvendelse; 

Omgående håndtering af de humanitære problemer; 

Omgående påbegyndelse af forfatningsmæssige re-

former med deltagelse af alle Ukraines regioner. 
 

Dette var kernen i tidligere, internationale aftaler om 

Ukraine, sagde han, men præsident Petro Poroshenkos 

»fredsplan« havde taget en anden retning: våbenstilstan-

den i slutningen af juni var blevet brugt til at forberede 

en større offensiv i Donbass. 

Lavrov sagde, at Rusland var villig til at hjælpe de 

hundreder af ukrainske soldater, som har krydset græn-

sen til Rusland i denne uge, fordi de ikke havde mere 

ammunition, mad og vand, selv om han gav udtryk for 

bekymring over dem, der tidligere var blevet hjulpet til at 

tage hjem via Rusland, men som dernæst blev anklaget 

for at desertere. Han gentog, at Rusland nu har appelleret 

til OSCE, FN, Europarådet og Røde Kors’ Internationale 

Komite om humanitær hjælp til Donbass under tilsyn fra 

Røde Kors. Lavrov tilskyndede til, at internationale or-

ganisationer, alt imens disse reagerer på krisen i Gaza, 

ikke glemte Østukraine. 

Lavrov talte også skarpt om det generelle, globale 

opgør og sagde mht. NATO: »Jeg kan forsikre Dem for, 

at hvis det ikke var Ukraine, så ville et andet aspekt af 

russisk indenrigs- eller udenrigspolitik være blevet ud-

nyttet«, med det formål at promovere en konfrontation 

mellem NATO og Rusland. I går udstedte Udenrigsmini-

steriet en særskilt erklæring, som beklagede NATO’s 

generalsekretær, Anders Fogh Rasmussens, seneste in-

terview, hvor han forsøgte at lægge skylden for krisen i 

Ukraine på Rusland. Med en bemærkning om, at Ras-

mussen ignorerede den humanitære katastrofe, citerede 

Udenrigsministeriet hans koldkrigsretorik om »russisk 

aggression«, »indflydelsessfærer« og »behovet for at 

slutte sig sammen imod den opfundne trussel mod NA-

TO-landene.« Erklæringen konkluderede, »Ud fra alle 

beviser forbliver NATO ude af stand til at skelne mellem 

de interesser, der består i at styrke stabilitet og sikkerhed 

på lang sigt i det euro-atlantiske område, og NATO’s 

egne kortsigtede mål.« 
 

Rusland responderer på EU-sanktioner, slår tilbage 

Den russiske kamptræningsfacilitet i byen Mulino, 

som bliver den mest moderne i verden til dato, er næsten 

klar, med tyske komponenter, som ikke er blevet leveret 

pga. af den tyske regerings dekret om sanktioner af pro-

jektet, erstattet af tilsvarende, russisk-producerede kom-

ponenter, fortalte generalløjtnant Juri Petrov til RIA No-

vosti i går morges. »I øjeblikket er hele faciliteten 95 % 

klar. Tests vil begynde den 1. september«, sagde Petrov. 

»Faciliteten kan huse og træne ca. 30.000 tropper årligt 

og skal blive til den mest avancerede træningsfacilitet i 

det vestlige militærdistrikt og fungere som dettes primæ-

re træningsområde.« 

Det Russiske Forsvarsministerium gør sig klar til at 

sagsøge Rheinmetall, den tyske producent af komponen-

ter til projektet, og kræve erstatning for selskabets mang-

lende evne til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser. 

Den tyske regering, som indefrøs Rheinmetall-projektet i 

april, satte kniven på Mulino-projektet til en værdi af 100 

mio. euro den 4. august.  
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Moskva overvejer også modsanktioner af samme art 

som respons til EU-sanktioner mod Dobrolet, en filial af 

Aeroflot, som også betjener Krim: Rusland udsteder 

måske flyveforbud over dets luftrum for kommerciel 

flyvning fra EU, hvilket vil påvirke sidstnævntes transit-

flyvning til Asien. For at flyve til Asien anvender euro-

pæiske flyselskaber i øjeblikket den korteste, transsibiri-

ske rute og betaler henved 300 millioner dollars årligt for 

det til russiske Aeroflot. Vedomosti, som har rapporteret 

dette, citerer en højtplaceret regeringsembedsmand for at 

sige, at relevante konsultationer i øjeblikket afholdes i 

både det Russiske Transportministerium og Udenrigsmi-

nisteriet, men regeringen har endnu ikke godkendt den 

endelige beslutning. En embedsmand fra diplomatiet 

sagde til Vedomosti, at »enhver uvenlig foranstaltning, 

som EU træffer, inklusive den, som vedrører lufttrans-

port, vil blive taget i betragtning og ikke forblive uden 

respons.« 
 

Australien viser vejen ud af svindelnummeret 

med global opvarmning 
Klimaforandringskliken over hele verden er forvirret. 

Den 17. juli stemte et flertal i det australske parlament 

for en ophævelse af klimaskatteloven fra 2011. Loven er 

blevet hyldet af aggressive, økologiske grupper som den 

globalt set mest avancerede, siden klimatopmødet i 

København i 2009. Faktisk var afgiften på CO2-udslip – 

på 24 amerikanske dollars per ton af mine- eller 

industriprodukter – tre gange så høj som den 

gennemsnitlige skat Europa, og den højeste i verden.   

Det australske initiativ vil få en afgørende 

indvirkning på dagsordenen for G20-nationernes næste 

møde, som skal afholdes med den australske 

premierminister Tony Abbot som vært, eftersom Europa 

og USA har ønsket at få klimapolitikken sat øverst på 

dagsordenen! Abbot vandt det nationale valg sidste år 

efter at han lovede at ophæve »giftskatten«, der belastede 

private husholdninger med 550 australske dollars om 

året, og som sinkede investeringer i specielt 

mineindustrien. Under valgkampagnen kaldte den 

nuværende PM klimadebatten for »totalt nonsens« og 

tilskyndede til en tilbagevenden til en meteorologi, 

baseret på et sundt, videnskabeligt grundlag. Ophævelsen 

af skatten på kulstof er blevet hilst velkommen i en 

fælles udtalelse fra den Australske Industrigruppe, Det 

australske Industriråd og Australiens Mineralråd. 

Således er det ikke i EU, der »beklager ophævelsen af 

Australiens mekanisme til prissætning af kulstof netop, 

som nye initiativer til prissætning af kulstof dukker op 

over hele verden«, som EU-klimakommissær Connie 

Hedegaard har udtalt. EU havde planlagt at forbinde dets 

udlednings-handelssystem, det største i verden, med det, 

der skulle lanceres i Australien næste år. Ikke alene må 

disse planer skrottes, men andre lande vil muligvis snart 

følge Australiens eksempel. 
 

Nedtællingen til krig er begyndt 
7. august 2014 – En meget højtplaceret, europæisk, 

militær sikkerhedskilde vurderer, at NATO og USA alle-

rede er på nedtælling til et globalt opgør med Rusland. I 

en diskussion med EIR, erklærede han sig fuldstændig 

enig med Lyndon LaRouches vurdering og understrege-

de faktisk endnu mere, at dette ikke er en »underliggende 

tendens«, men tydeligvis er en intention. Han gav føl-

gende grunde. For det første diskuterer man tydeligvis 

ingen »exit strategi« på højeste niveau i NATO eller EU, 

hvilket antyder, at man ikke ønsker nogen. Han påpegede 

den oprørende mediekampagne som en del af dette. Den 

har til formål omgående at lægge enhver, som siger 

imod, eller siger noget moderat om den russiske præsi-

dent Vladimir Putin og Rusland, i en »skrivebordsskuf-

fe« for at blive ignoreret. En anden pointe er, hvorfor har 

NATO-Ruslandsrådet ikke mødtes? »Er det kun, når det 

er godt vejr? kommenterede han. Det er nu, de burde 

mødes, sagde han. 

For det andet. De professionelle militære, sikkerheds- 

og udenrigspolitiske etablissementer, inkl. de «Gamle 

Drenge», er blevet frosset ud af enhver rolle, der indebæ-

rer formuleringen af politik. Især militæret er udtrykke-

ligt blevet fortalt, »det er ikke jeres job at tænke strate-

gisk«, I skal ganske enkelt gennemføre den politik, som I 

får besked på at udføre. Det har resulteret i den kends-

gerning, at der ikke har været nogen generel diskussion 

om den strategiske tænkning om nogen af konflikterne, 

såsom Mali eller Afghanistan, og især Rusland. Dette er 

foregået i mindst de seneste fem år, og nu, med en over-

hængende konflikt med Rusland, er det blevet ekstremt 

farligt. Militære kommandører i aktiv tjeneste er blevet 

reduceret til blot at være folk, der implementerer logi-

stikken. 

For det tredje. De traditionelle dialoger om den trans-

atlantiske politik på de professionelle militære-

sikkerhedsmæssige-udenrigspolitiske etablissementers 

arbejdsniveau er ophørt. Dette inkluderer de sædvanlige 

årlige og halvårlige møder, hvor politikken diskuteres, 

men hvor også personlige udvekslinger med ægte dis-

kussion finder sted, væk fra formaliteterne blandt de 

højtrangerende officerer fra begge sider af Atlanten. 

 

GLASS-STEAGALL, IKKE EU-FASCISME 
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