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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg: 
»Ved BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, den 15. 

juli blev en ny finansiel, økonomisk og politisk verdens-

orden etableret, der er et levedygtigt og langt mere udvik-

lingsfremmende alternativ til det City of London og Wall 

Street-baserede vestlige finanssystem, der er ved at kol-

lapse. USA og EU lyver om nedskydningen af MH17 og 

situationen i Ukraine, og forsøger at knække Rusland 

med sanktionskrig, men Rusland vil i stedet afkoble sig 

fra Vesten og handle med de andre BRIKS-lande og Syd-

amerika. USA og Europas økonomi og banker er på vej 

til samme sammenbrud, som den portugisiske storbank 

Banco Espírito Santo. Kun et samarbejde med BRIKS og 

et paradigmeskifte, med en overgang til en helium-3-

baseret fusionsøkonomi, kan sikre vor langsigtede over-

levelse.« 
 

Læs hele Tom Gillesbergs Nyhedsorientering, august 

2014, med analyse og strategi: 
 

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer over Radio 

Schiller: 

www.schillerinstitut.dk 
 

 

 

 

KOM TIL POLITISK 

ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 11. sept. 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: 
 

Leder fra LaRouche-bevægelsen, 25. august 

2014: Verden er forandret, vore fjender er fær-

dige, Læs s. 1 
 

HOVEDARTIKEL: Leder fra LaRouche-

bevægelsen, 21. august 2014: At leve op til stan-

dard, Læs s.4 
 

HOVEDARTIKEL: Interview med Helga Zepp-

LaRouche publiceret i flere kinesiske medier: 

’Silkevejen udgør håbet om fred i verden’,  

Læs s. 4 
 

Vil USA endelig tilslutte sig revolutionen med  

Månen/Helium-3? Læs s. 3 
 

Nyt Suezkanal-projekt giver mindelser om Nas-

ser og Aswan-dæmningen, Læs s. 3 
 

Bolivias præsident opfordrer til beherskelse af  

atomkraftens hellige ild, Læs s. 5 
 

Argentinas Præsident: Verden er ved at vågne op 

til at forsvare sig mod den rovgriske finanssektor 

Læs s. 6 
 

Reaktioner mod NATO: Den russiske ambassa-

dør Grushko langer ud efter NATO for at være 

en fiasko. Læs s. 7 
 

Wimmer afslører NATO-topmødets neo-

imperialistiske dagsorden, Læs 7 
 

EU støtter ukrainske nazister og ødelægger sam-

tidig cypriotiske landmænd, Læs s. 7 
 

Bail in af italieneres pensioner er hovedpolitisk 

spørgsmål i Italien, Læs s. 8 
 

Tyskland: Industrierhverv i Thüringen frygter 

tab på 100 mio. euro over Rusland, Læs s. 8 
 

LEDER fra LAROUCHE-BEVÆGELSEN  

25. august 2014:  

Verden er forandret, vore fjender er færdige 
Lyndon LaRouche, i en tale til sine kolleger søndag, 

den 24. august, understregede de dramatiske skift i den 

globale situation siden BRIKS-topmødet i Brasilien i juli, 
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Kinas gennembrud med arbejdet med helium-3 og de 

gennemgribende forandringer, som den egyptiske rege-

ring har indledt. Han nævnte sin hustru, Helga Zepp-

LaRouches aktuelle rejse til Asien som endnu en stor 

fremrykning for en politik, som LaRouche-bevægelsen 

har promoveret i de sidste 40 år, siden LaRouches oprin-

delige forslag om en International Udviklingsbank til 

erstatning for Den internationale Valutafonds og Ver-

densbankens system med folkemorderisk udplyndring i 

midten af 1970’erne. 

»Pointen er, at det, der er sket på denne planet, er, at 

vi er kommet sammen mht. en tendens, i hvilken alle 

forberedelserne nu er ved at blive lavet, i Kina, i alle dele 

af Asien, i de amerikanske lande, i de forskellige dele af 

verden som helhed. Egyptens tilfælde er et vigtigt sådant 

tilfælde. Vores fjende, Det britiske Imperium, og dets 

satellitter, såsom de servile spytslikkere, vi har i Wash-

ington, disse folk er færdige, og det eneste, der kunne 

holde dem i live, ville være tåbeligheden hos folk internt 

på vigtige poster, internt i regeringen. Vi er nu parate, og 

Helgas position vil udgøre en forandring i verden som 

helhed. Vi er i færd med at forandre verden som helhed. 

»Og det kan jeg sige meget mere om, og om nødven-

digt vil jeg sige mere, men dette er ikke et taktisk pro-

blem eller et simpelt strategisk problem. Vi er nu parat til 

at smadre det onde, som har domineret USA og andre 

nationer alt for længe. 

Og vi er i en position til at gøre arbejdet, og vi vil gø-

re det! … « 

»Lad mig tilføje en ting. Lad os se på planeten som 

helhed. Lad os ikke blot se på dele af planeten. Hvad har 

vi i Sydamerika? Hvad er Sydamerika? Se, der er nogle 

meget forfærdelige steder, som stadig er påvirket af dette 

nonsens. Men – hvad med Sydamerika? Sydamerika er 

faktisk et sted under udvikling. Et sted, der er under for-

bedring. Egypten er et revolutionært sted. Kina er i færd 

med at lave den største revolution, som nogen hidtil har 

lavet. Kina laver den største revolution hidtil. Hvad be-

klager vi os for? Vi er nu i færd med at skabe, med vores 

eget arbejde, hvor vi har vore samarbejdspartnere, skaber 

vi, ligesom dette initiativ om at beskytte … imod ISIS-

systemet. Vi kæmper for at redde civilisationen, og vi vil 

kæmpe for at redde civilisationen.« 

»Så vi behøver ikke at undskylde. Vi har en planet, 

hvis tilgængelige kræfter, som de er organiseret, er i 

stand til at skabe det største overflødighedshorn, som 

menneskeheden nogen sinde har oplevet på jorden! Så 

hvorfor ikke bare gøre det? Vi kan gøre det. Men vi må 

af med nogle af problemerne! Lad være med at beundre 

problemerne for evigt, og slip af med den flok hedninge, 

som forårsager massemord i Mellemøsten, det er ganske 

enkelt en af de ting, som vi må gøre. Og den kendsger-

ning, at vi har folk, som er villige til at gøre det, og vil 

gøre det, betyder, at der er en fremtid for menneskehe-

den.« 

»Flertallet af menneskeheden ønsker at leve! Giv dem 

tilladelse til det, giv dem hjælp til at gøre det! Kom nu, 

drop alle bekymringerne osv., om det ene problem og det 

andet problem. Få jer en stor sko, helst af støbejern, og 

bank den op i bagdelen på dem, som er genstridige, og 

sig ’OK, se så at komme i gang.’« 

Som LaRouche bemærkede, så arbejder store spillere 

på den internationale scene virkelig sammen om store 

forandringer – inklusive om at besejre briternes fremstød 

for Tredje Verdenskrig. General Martin Dempsey, for-

mand for generalstabscheferne, fremtvang spørgsmålet 

om Den islamiske Stat (IS, tidl. ISIS, -red.) over for 

Obama, hvor han skabte betingelserne for, at præsidenten 

skal gå til Kongressen og det amerikanske folk for seriøst 

at debattere IS-truslen og forklare, hvad USA’s rolle må 

være for at besejre denne barbariske fjende af menneske-

heden. Gennem gen. Dempseys og hans kollegers be-

stræbelser udveksler USA nu efterretninger med de syri-

ske og iranske styrker, om end det sker gennem mellem-

mænd, for at skabe en nødvendig alliance for at besejre 

svøben fra IS. Dette var en stor forandring. Dette var 

ikke, hvad Valerie Jarret, Susan Rice, Samantha Power 

og briterne havde i tankerne. 

Den russiske præsident Putin tvang, ved at bemyndige 

leveringen af humanitær hjælp til folkene i det østlige 

Ukraine i sidste uge, Poroshenko-regeringen til at indvil-

ge i ikke at udføre luftangreb eller artilleribeskydning af 

den humanitære konvoj, selv om Den internationale Røde 

Kors Komite ikke deltog i leveringen. Dette har været et 

tilbageslag for briternes planer om at bruge det kommen-

de NATO-topmøde den 4. september i Wales til at lance-

re en betydelig krigsprovokation mod Moskva. Den tyske 

udenrigsminister Steinmeier har arbejdet sammen med 

sin russiske modpart Sergei Lavrov om at skabe mulig-

heden for, at mødet den 26. august i Minsk mellem Poro-

shenko og Putin kan blive begyndelsen til en deeskale-

ring og en løsning på krisen, som London har forsøgt at 

udnytte til en konfrontation. Efter sit besøg i Kiev og sit 

fem timer lange møde med Poroshenko og andre rege-

ringsfolk, understregede den tyske kansler Merkel, at der 

ikke findes en militær løsning, og at en poli-

tisk/økonomisk aftale er af afgørende betydning. 

Den virkelige forandring kommer imidlertid gennem 

dumpingen af det folkemorderiske, britiske system og 

initiativerne til at skabe et nyt, globalt samarbejde om 

store projekter og en sand, videnskabelig drivkraft. Med 

Kina, Indien, Rusland, Brasilien, Egypten, hele Sydame-

rika og mange nationer i Sydøstasien, som står parat til at 

gå med i denne for længst påkrævede indsats, er der til-

bage at få USA bragt ind i denne revolution. Dette bety-

der, at John Boehner (republikansk formand for Repræ-

sentanternes Hus, -red.), Obamas beskytter, må afsættes 

fra posten, og at Obama selv stilles for en rigsret. 

I sin dialog søndag gentog LaRouche den afgørende 

rolle, som tidl. præsident Bill Clinton må spille i en reor-
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ganisering af amerikansk politik med det formål at skabe 

et nyt præsidentskab. Bill Clinton er det eneste samlings-

punkt, omkring hvilket en ny præsident for USA kan 

udvælges til at vende de katastrofer, som de seneste 12 år 

med Bush-Cheney- og Obamaregeringernes afskyelighe-

der har stået for.  

Verden er nu samlet omkring netop en sådan drama-

tisk forandring fra USA’s side. 
  

Vil USA endelig tilslutte sig revolutionen med  

Månen/Helium-3? 
22. august 2014 – Årtier er gået tabt for bestræbelser-

ne på at frembringe udviklingen af fusionskraft med an-

vendelse af avancerede brændstoffer og udvinding af 

helium-3 på Månen for at virkegøre dette mål. 

I et interview i går med Executive Intelligence Re-

view (EIR), gav dr. Gerald Kulcinski, leder af instituttet 

for Fusionsteknologi ved Winsconsin-universitetet, et 

overblik over den forskning, som hans forskerteam har 

udført siden midten af 1980-erne, da en kombination af 

fusionsforskere og månegeologer erkendte, at der på 

Månen findes en guldgrube af materialer, som kunne 

levere energi til Jorden i tusindvis af år. Dengang påbe-

gyndte man programmer på universitetet for at udtænke 

både en fusionsreaktor, som kunne gøre brug af helium-

3-fusionsprocessen, og maskiner, som kunne udføre mi-

nedrift på Månen for at sikre råmaterialet til brændstoffet. 

Kulcinski beskrev de iboende fordele ved at gå over 

til fusionsbrændstoffer ved at anvende helium-3, snarere 

end nutidens lettere opnåelige deuterium/tritium-reaktion, 

som afprøves i tokamak-eksperimenter. Disse fordele 

strækker sig ikke alene til dramatisk at øge effektiviteten 

i selve fusionsprocessen, og teknikkerne til produktion af 

elektricitet, men også til ikke-elektriske anvendelser, 

såsom drivkraft i rummet. Han understregede, at alt 

imens der har været foretaget undersøgelser, så har der 

ikke været ressourcer til at udføre eksperimenterende 

eller ingeniørmæssigt arbejde i USA i en skala, der er 

større end universitetsniveau, hverken inden for fusion 

eller udvindingsteknologier. 

Alt imens Kulcinski ikke er bekendt med andre kilder 

end de offentlige omkring de kinesiske fusions- og må-

neprogrammer, så er han sikker på, at de allerede udfører 

eksperimenter inden for fusion med helium-3. 
 

Nyt Suezkanal-projekt giver mindelser om  

Nasser og Aswan-dæmningen 

15. august 2014 – Det nye Egypten under præsident 

Abdel Fattah el-Sisi spiller en ledende rolle i det nye 

system af nationer, anført af Kina med sit projekt for 

udvinding af helium-3 på Månen til brug for termonukle-

ar fusion, som et globalt system med videnskab som 

drivkraft. Egyptens betydning som leder af den arabiske 

og islamiske verden gør dette lederskab dobbelt betyd-

ningsfuldt. 

Der er ikke meget tvivl om, at præsident el-Sisi tager 

ved lære af arven fra Gamal Abdel Nasser, som det klart 

afspejles i sådanne begivenheder som hans topmøde med 

den russiske præsident Vladimir Putin, kort efter, at han 

ignorerede Obamas afrikanske topmøde, samt hans sene-

ste brev til Argentinas præsident, hvori han udtrykte fuld 

solidaritet med Argentinas kamp imod de internationale 

spekulanter. Det nyligt annoncerede »Nye Suez-kanal-

projekt«, som nu er i færd med at blive gennemført, bli-

ver brugt til at mobilisere befolkningen på samme måde, 

som Nassers Aswandæmning-projekt for mere end et 

halvt århundrede siden. 

Sisi annoncerede projektet ved en konference den 5. 

august, og inden for en uge vistes fotografier af bulldoze-

re og kæmpestore tipperlastbiler i de egyptiske medier, 

da 7.500 arbejdere påbegyndte projektet. Dette tal vil 

forøges til 15.000 i løbet af få uger. Da Sisi har beordret 

projektet gennemført inden for et år, og ikke tre år som 

planlagt, har hæren overtaget supervisionen af mere en 

40 egyptiske firmaer, et tal, der snart vil øges til 63. De 

har påbegyndt udgravningen af den nye 35 kilometer 

lange kanal, der vil løbe parallelt med den gamle kanal 

nord for Timsah-søen og Bitter Lake-søen. Kanalens 

sektion syd for søerne vil blive udvidet over en strækning 

af 37 kilometer. Mængden af sand, der udgraves, vil nå et 

omfang af 0,5 millioner kubikmeter om dagen. 

Efter færdiggørelse vil den fordoble vandvejens kapa-

citet til 97 skibe om dagen i 2023, mod de nuværende 49. 

»Udgravningen af en parallel kanal er bestemt en god 

nyhed. Det forventes at nedsætte transittiden for fartøjer 

fra 18 til 11 timer«, sagde formanden for Port Said Ship-

ping Chamber, Adel Al-Lamai. For indeværende venter 

fartøjer mellem 36 og 40 timer på at sejle igennem Suez-

kanalen, ud over de 18 timers gennemsejlingstid. »Korte-

re gennemsejlingstid betyder færre omkostninger og me-

re profit for rederierne, skibsejerne og de erhvervsdri-

vende. Dette er bestemt en betydelig fordel,« tilføjede 

han. 

En sejlads tur-retur gennem kanalerne kunne koste 

over $1 million i afgifter. Besparelsen fra den reducerede 

transittid spiller ind på skibsoperatørens beslutning om, 

hvorvidt hans skib fra Kina til den amerikanske østkyst 

skal sendes gennem Suezkanalen eller Panamakanalen. 

Projektet inkluderer udviklingen af 76.000 kvadratki-

lometer uden om kanalen til et industrielt og logistisk 

knudepunkt med henblik på at tiltrække flere skibe og 

generere indkomst. Som vi tidligere har rapporteret, har 

præsident el-Sisi bemærket, at hans projekt for en udvik-

lingskorridor er baseret på den kendte, egyptiske viden-

skabsmand Farouk El-Baz’ originale design, hvis projek-

ter EIR’s læsere er bekendt med gennem hans interviews 

med magasinet. Kun egyptiske firmaer vil blive involve-

ret i kanalprojektet. 

Fortsættes side 5 
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HOVEDARTIKEL: 

Leder fra LaRouche-bevægelsen 21. august 2014: 

At leve op til standard 
»Det, Kina gør i øjeblikket, er et mirakel!« sagde 

Lyndon LaRouche den 19. august. »Det skete på grund af 

den egenskab at tænke, den egenskab at have indsigt, 

pga. en forestillingsevne ud over noget, der tidligere er 

forekommet.« 

Se LPAC’s China Has Set A New Standard For 'Su-

per Power' page. http://larouchepac.com/node/31482 

Kineserne leverer en model til løsning af den aktuelle 

krise, en krise, som kræver, at vi skaber et levedygtigt 

præsidentskab i USA ved at aktivere den ene, offentlige 

skikkelse, som kan anføre de nødvendige forandringer, 

den person, som lytter til Lyndon LaRouche, Bill Clin-

ton. 

Dette kinesiske mirakel, som reflekteres i deres heli-

um-3-program, er smitsomt og indlysende tilstede i 

BRIKS-landenes omfattende og intensive aktivitet.  På-

faldende imponerende er især Egyptens tilfælde, hvor, i 

bedste Franklin Roosevelt-stil, den egyptiske hærs inge-

niørkorps dagligt offentliggør opdatereringer om status af 

arbejdet på projektet om Den nye Suezkanal. Man sender 

opfordringer ud til ungdommen om at komme og tilslutte 

sig projektet for at opbygge nationen. En national missi-

on, som kan involvere og mobilisere hele nationen, er i 

gang. 

Udviklingerne i Sydamerika reflekterer også denne 

form for kamplystne optimisme, som det ses i den argen-

tinske regerings handlinger for at forsvare nationen imod 

gribbene, og i Bolivias voksende initiativ for at fremme 

atomkraft. 

Det britiske Imperium har intet andet at sætte op imod 

et sådant initiativ end terror, krig og folkemord. 

Men denne britiske politik er ikke så let at gennemfø-

re i disse tider. ISIS’ nylige halshugning af en ameri-

kansk journalist, som har til hensigt at terrorisere folk og 

forårsage kaos og frygt, har rettet søgelyset direkte imod 

ophavsmændene til disse terrorhandlinger – Londonistan 

og dets kollaboratører i Saudi Arabien og Qatar. 

http://larouchepac.com/node/31601 

Et medlem af den tyske regering har været på fjernsyn 

for at anklage Qatar for at finansiere skabelsen af ISIS. 

En overflod af britiske publikationer har tilsluttet sig 

angrebet, og den hæslige sandhed er ved at blive afsløret. 

Vejen ligger åben for det afgørende slag i USA – ophæ-

velsen af hemmeligstemplingen af de 28 sider i Kon-

gressens undersøgelsesrapport, 

http://larouchepac.com/node/30161 

som vil afsløre de saudiske (og britiske) ophavsmænd til 

11. september (2001, -red.).  

Se LPAC-flyvebladet uddelt i Washington, D.C., 

’Saudi Arabia, Qatar are the Funders of ISIS;  

Impeach Obama Immediately’ 

http://larouchepac.com/node/31075  

samt LPAC’s BAE Systems & 9/11 sider. 

http://larouchepac.com/bae911 

Sammen med dette slag må politisk glemsel komme 

for dem, der blokerer frigivelsen af disse sider, og som 

svinebinder hele den amerikanske regering til Det briti-

ske Imperiums politik – Boehner og Obama. 

Tiden er inde til et mirakel i USA – som virkeliggøres 

ved, at vi selv tager ansvaret for ikke alene denne nation, 

men for planeten. Vi må leve op til kinesiske standarder 

og gøre det, som er nødvendigt for at få vore medborge-

re, inkl. den uundværlige Bill Clinton, til at gøre det 

samme. 
 

HOVEDARTIKEL: Interview med Helga Zepp-

LaRouche publiceret i flere kinesiske medier: ’ 

Silkevejen udgør håbet om fred i verden’ 
21. august 2014 – Følgende interview blev lavet af re-

portere fra Xinhua, som interviewede Helga Zepp-

LaRouche i Wiesbaden den 7. august. Interviewet, på 

kinesisk, er blevet rundsendt af Xinhua og samlet op af 

flere andre kinesiske udgivelser, såsom Daily China. 
 

Silkevejen udgør håbet om fred i verden 
»Ligesom den antikke Silkevej vil Det økonomiske 

Silkevejsbælte ikke alene kunne bringe folk sammen 

økonomisk, men også fremme udvekslingen af kultur og 

andet mellem folkeslag og således blive til et fuldstændig 

nyt koncept for en fredsorden for det 21. århundrede«, 

siger Helga Zepp-LaRouche, grundlæggeren af Schiller 

Instituttet, en tysk, international tænketank for politiske 

og økonomiske anliggender. 

I en årrække har fru Zepp-LaRouche og Schiller Insti-

tuttet, som hun grundlagde, vedholdende opfordret til 

etablering af en Eurasisk Kontinental Landbro, så vel 

som en verdensomspændende landbro, og da Kina an-

noncerede sit forslag til Det økonomiske Silkevejsbælte, 

var det meget spændende for hende. For et par dage siden 

interviewede vore reportere hende i Wiesbaden, hoved-

staden i den tyske delstat Hessen. 

»Jeg er meget glad, for dette er præcis, hvad verden i 

dag har brug for. I ved, under den nuværende økonomi-

ske struktur lider mange lande under elendighed, og den 

Nye Silkevej tilvejebringer en gylden mulighed for ver-

den for at ændre dette.« 

Ifølge Zepp-Larouches og hendes kollegers synspunkt 

er den Nye Silkevej ikke blot en transportforbindelse, 

som sammenbinder Europa og Asien, men har også en 

meget dybere betydning. 

»Jeg mener, at den Nye Silkevej ikke kun bør være 

begrænset til Centralasien, men at idéen om Silkevejen 

kan hjælpe med at fjerne fattigdom og ændre verden.« 

Helga Zepp-LaRouche besøgte Kina første gang i be-

gyndelsen af 1970’erne og besøgte atter Kina i 1996 f0r 

at deltage i en konference. Under sit besøg i Kina i år tog 

hun højhastighedstoget fra Beijing til Shanghai. Hun var 

http://larouchepac.com/node/31482
http://larouchepac.com/node/31482
http://larouchepac.com/node/31482
http://larouchepac.com/node/31601
http://larouchepac.com/node/30161
http://larouchepac.com/node/31075
http://larouchepac.com/bae911
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forbløffet over den hastige, økonomiske udvikling, hun 

så. Hun fortæller vore reportere: »Disse forandringer er 

uden sidestykke. Jeg har aldrig set et land gennemgå en 

sådan udviklingsperiode«, sukkede hun forbløffet. 

»Mange af verdens lande har et presserende behov for at 

gennemgå sådan en forandring, Kina-stil.« Zepp-

LaRouche er overbevist om, at den Nye Silkevej, i den 

aktuelle, internationale situation, manifesterer et win-

win-koncept for samarbejde mellem nationer om virke-

liggørelsen af deres fælles udvikling. 

I maj måned sidste år nævnte den kinesiske premier-

minister Li Keqiang under sit besøg i Afrika, at Kina og 

Afrika ville samarbejde om konstruktion af højhastig-

hedstog, motortrafikveje og civil flyvning som et betyde-

ligt, tre-facetteret transportnetværk. I denne forbindelse 

sagde Zepp-LaRouche, »Dette uddyber filosofien bag 

den Nye Silkevej. Det er et spørgsmål om, hvordan man 

gennemfører en vision for det næste stadium i menneske-

hedens evolution. Der er et behov i hele verden for at 

bygge infrastruktur frem til et punkt, hvor alle verdens 

nationer har gavn af det.« 

Zepp-LaRouche mener endvidere, at man inden for 

rammerne af den Ny Silkevej kunne forberede og formu-

lere en plan for en ny, økonomisk verdensorden, som 

kunne overvinde etniske og historiske konflikter, og som 

ville være til gavn for alle de deltagende lande. Den Ny 

Silkevej bringer håb til verdensøkonomien, og samtidig, 

med lande, som står over for faren for terror og lignende 

problemer, tilvejebringer den en plan for at hjælpe dem 

løse disse problemer. Zepp-LaRouche siger, at for at 

fjerne terror og narkomisbrug må man udvikle en seriøs 

plan for økonomisk udvikling. Hvis man kan sige til folk, 

at hvis de arbejdede sammen for at opnå et bedre liv, så 

ville naturen løse terrorproblemet. 

Zepp-LaRouche ser, at forskellige lande og forskelli-

ge områder står over for forskellige problemer, og at 

regionale konflikter kan forværre spændinger selv i en 

sådan grad, at det kan fremkalde truslen om en generel 

krig. Der er derfor behov for at skabe en økonomisk ud-

viklingsplatform, som er i overensstemmelse med den 

menneskelige civilisations fælles interesse. »I denne for-

ståelse er den Nye Silkevej det vigtigste initiativ for et 

fredsinitiativ i verden«, sagde hun. 

Zepp-LaRouche appellerer også til folk om grundigt 

at forlade den forældede og rådne opfattelse, at nogle 

lande er for evigt dømt til at være offer for fattigdom, 

mens andre altid vil være fremgangsrige, og skabe en ny 

verdensorden, hvor folkeslagene i alle nationer kan opnå 

en værdig tilværelse. »Jeg mener, at den Nye Silkevej er 

præcis det, som behøves for at hjælpe folk til at nå dette 

mål«, sagde hun. 

Fortsat fra side 3 

Finansieringen vil ske gennem udstedelse af gældsbe-

viser, som kun kan købes af egyptiske statsborgere, og 

som vil blive udstedt gennem egyptiske banker.  

Hele projektet, som inkluderer selve kanalen samt nye 

veje, jernbaner og tunneller under kanalen, vil koste om-

kring 60 milliarder egyptiske pund ($8,4 milliard). Em-

bedsfolk har sagt, at den nye kanal vil løfte de årlige 

fortjenester fra $5 milliarder til $13,5 milliarder i 2023. 

Idet han talte om gældsbeviser, sagde premierminister 

Ibrahim Mehleb på statsligt fjernsyn i går, ifølge Reuters: 

»Præsidenten vedtog i dag en national plan til finansie-

ring af Suez-kanal-projektet. Enhver egypter kan eje 

dem, og de vil blive udstedt af egyptiske banker.« 

Idet man afventer en sikkerhedsgodkendelse fra mili-

tæret, vil et udenlandsk konsortium blive udnævnt til at 

udvikle en masterplan for korridorudviklingen, der om-

fatter fire nye havne i kanalområdet, en ny industriel 

zone vest for Suez-golfen og et teknologiområde i Ismai-

lia. I første kvartal af 2015 vil arabiske og udenlandske 

firmaer blive inviteret til at byde på specifikke, lokale 

projekter. 

Præsident Sisi har sagt, at Dabaa-kernekraftværket 

nær Alexandria, i lighed med kanalprojektet, i den nær-

meste fremtid vil blive et nationalt projekt. Kraftværket 

skal have to stationer på 1.600 og 900 Megawatt. 

Lyndon LaRouche har karakteriseret præsident Sisi, 

fra begyndelse af dennes regeringsperiode, som en for-

kæmper for det egyptiske folks interesser, i modstrid med 

dem, som i deres ’visdom’ har afskrevet ham som en 

»saudisk marionet.« 
 

Bolivias præsident opfordrer til beherskelse af 

atomkraftens hellige ild 

22. august 2014 – Alvaro Garcia Linera, Bolivias vi-

cepræsident, kom den 21. august med en smuk, entusia-

stisk opfordring om, at Bolivia skal spille sin retmæssige 

rolle som en Prometheus-nation og satse på at beherske 

atomkraft for at skabe en platform for hans nations tekno-

logiske udvikling over de næste 400-500 år. Garcia Line-

ras insisterende erklæring om, at menneskeheden kan og 

må beherske atomkraft som nutidens form for »hellige 

ild«, blev kom på hans tale, som afsluttede Den syvende 

Internationale Kongres om olie og gas i Santa Cruz, Bo-

livia, den 21. august. Et diskussionspanel om atomkraft 

tidligere på dagen, hvor ledende medlemmer af det ar-

gentinske atomkraftprogram, var et højdepunkt på kon-

gressen, som var arrangeret af Bolivias Kammer for Kul-

brinter: 

»Anvendelse og uddannelse i atomkraft er en af vore 

forpligtelser som samfund og som stat. Vi har truffet 

denne beslutning, og vi vil lade os vejlede, baseret på 

denne beslutning. I de kommende år vil vi gennemføre et 

program for atomkraft til fredelige formål, med mål af 

sundheds- og landbrugsmæssig karakter, i givet fald, men 

vi vil få en elite, en kerne af hjerner, som er integreret i 

verden til netværk, som arbejder inden for atomkraft, og 

som vil gøre det muligt for Bolivia at lære om og anven-

de denne ild i det 21. århundrede: atomkraft«, sagde han. 
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»Atomkraft er ilden i det 20. og 21. århundrede. Det 

er den ild, som vore forfædre besad for 20.000 år siden, 

og som gjorde det muligt for dem at udvikle filosofi, 

teknisk videnskab, kultur og landbrug. Viden om atomet, 

dets regelmæssige egenskaber, dets anvendelse, dets 

funktionsmåde, er det 20. og 21. århundredes prøvesten, 

den fundamentale kerne i ny viden og nye teknologier, 

nye teorier og nye midler til at producere …« 

»Bolivia kan ikke forblive ude i periferien, hvis dette 

er tilfældet, hvis viden om atomet … er det 20. og 21. 

århundredes hellige ild, ligesom ild var det for før-

landbrugscivilisationerne for 20.000 år siden. I dag kan et 

samfund, som respekteres – og vi respekterer os selv – 

ikke forblive ude i periferien, og vi vil ikke forblive i 

periferien.« 

»Ild i sig selv er ikke det, der ødelægger«, sagde han, 

og atomkraft er ikke det, der ødelægger. Den kan være 

»en skabende, produktiv livskraft eller en destruktiv 

kraft.« 

»Atomkraft eksisterer uafhængigt af os. Den fungerer 

i naturen, i menneskekroppen, i fysiske og kemiske pro-

cesser. Spørgsmålet er, om vi, som samfund, har evnen til 

at lære om den, kende den, respektere dens kræfter og 

vide, hvordan man bruger den kollektivt og humant til 

gavnlige formål …« 

»Lad os bryde de mentale lænker og kolonialismens 

lænker; bryd dem! Lad os vove at forlade hulen, som 

vore forfædre gjorde det for 20.000 år siden. Lad os vove 

at påtage os vort ansvar, foran verden, foran historien og 

vort samfund. Viden om atomkraft er viden om naturens 

ABC … «  

Bolivia har »den tekniske, videnskabelige og moral-

ske forpligtelse til at tage ansvaret for viden om, anven-

delse af, forståelse og gavnlige udvikling af denne fun-

damentale naturkraft.« 

»Hvor længe det vil tage os er uden betydning. Vi vil 

gøre det, fordi vi er overbevist om, at dette er måden, 

hvorpå vi cementerer betingelserne for teknologisk ud-

vikling af bolivianere for de næste 400 til 500 år.« 
 

Argentinas Præsident: Verden er ved at vågne op 

til at forsvare sig mod den rovgriske finanssektor 
16. august 2014 – »Kampen imod spekulativ kapital, 

gribbefondene, er ikke kun Argentinas problem. Det er 

verdens problem,« påmindede Argentinas præsident 

Christina Fernández de Kirchner en gruppe unge para-

guayanere, der var kommet for at hilse på hende, da hun 

ankom på statsbesøg i nabolandet den 13. august. Fer-

nández gav dem en lektion i virkelig patriotisme, og et 

budskab om håb:  

Gribbefondenes aktuelle forsøg på at knuse Argentina 

»er sket for afrikanske lande; det skete for Peru. Det sker 

også for en del lande i Europa. Vi har for ikke længe 

siden erfaret, at Frankrig, også en udviklet nation, netop 

har idømt disse gribbefonde en bod for at have spekuleret 

i aktiesalg. Selveste Frankrig … 

»Som vi kan se, er verden begyndt at vågne op, og 

den vil vågne op, fordi der ikke er nogen anden løsning. 

Enten vågner vi op, vækker os selv, åbner øjnene og 

hævder grundlæggende set vore rettigheder – vi taler ikke 

om tomme, patriotiske følelser, men om en nation med 

rettigheder, fordi vi har retten til at vokse; vi har ret til, at 

vort folk skal leve godt; vi er nødt til at have rettigheden 

til, at vore unge mennesker kan studere. Vi er nødt til at 

have rettigheden for vore arbejdere til at tjene en god løn, 

at have sundhedsordninger og boliger, så de ikke er tvun-

get til at emigrere til et andet land, fordi deres eget ikke 

efterlader dem andre muligheder … 

»Vi ønsker at udøve vore rettigheder som den suve-

ræne nation, vi er, alt imens der stadig er nogen, der prø-

ver at reducere os til det 19. århundredes koloniale Ar-

gentina eller Latinamerika.« Hun opfordrede indtræn-

gende de unge mennesker til »at sikre, at fremtiden, jeres 

nutid og jeres børns fremtid, ikke bliver det samme som 

den fortid, som vi alle har måttet gennemleve.« 

Med sig til Paraguay bragte præsident Fernández sine 

udenrigs-, økonomi- og planlægningsministre, formanden 

for Argentinas nationale atomenergi-kommission (Para-

guay og Argentina samarbejder om atomkraftprogram-

mer), samt seks provinsguvernører. Der var bilaterale, 

økonomiske og andre spørgsmål på dagsordenen, men 

Fernández fremhævede en »handling, der fortjener histo-

risk anerkendelse« som centralt for sit besøg: hjemsen-

delse af de ejendele, som tilhørte Paraguays nationale 

leder, Francisco Solano López, og som har været beslag-

lagt som krigsbytte i forbindelse med det 19. århundredes 

britisk-ledede, folkemorderiske krig, kendt som »Tripel-

alliancen«. 

Argentina, som kontrolleredes af autoriteter, der var 

»styret fra udlandet«, deltog sammen med Brasilien og 

Uruguay i denne krig, hvor halvdelen af Paraguays be-

folkning blev dræbt og nationen reduceret til ruiner, og 

som landet i dag stadig forsøger at komme sig over. 

Fernández pointerede i sine taler, at den afindustriali-

sering og ødelæggelse, som blev anrettet på Paraguay af 

kolonimagterne, der orkestrerede brodernationerne til at 

knuse landet, var overlagt, lige så vel som det også er den 

samme intention, som ligger bag den spekulative kapitals 

angreb i dag. »Det var ingen fejltagelse, da de kom hertil 

for at ødelægge Paraguay«, sagde hun. »De ønskede, at 

det industrielle Paraguay – som producerede lokomoti-

ver, jernbanelinjer og havde jernstøberier – blot skulle 

blive en råvareproducent, med slave- og billig arbejds-

kraft. Dette er, hvad de altid har ønsket for vore lande «, 

udtalte hun under ceremonien for underskrivelsen af afta-

len med Paraguays præsident Horacio Cartes.  

»Der var ikke tale om nogen fejltagelse her, men om 

en klar og overlagt politik, som vi ikke deler, og som vi 

kommer her for at rette op på.« 
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Reaktioner mod NATO:  

Den russiske ambassadør Grushko langer ud 

efter NATO for at være en fiasko 
16. august 2014 – Alexander Grushko, Ruslands am-

bassadør til NATO, smed koldt vand på NATO’s præten-

tioner om at være en »kilde til politisk legitimitet«. I et 

interview til ITAR-TASS i dag sagde han, at NATO har 

brug for den »russiske trussel« for at retfærdiggøre sin 

egen eksistens, og gik derefter videre til at bemærke, at 

ikke et eneste af NATO’s »stabiliserende projekter« er 

lykkedes.  

»Hvilke præstationer har alliancen opnået? Jugoslavi-

ens opdeling, Libyens opløsning eller Iraks kvælning 

under internationale terroristers stormløb? Den afghanske 

kampagne er tæt på sin afslutning, og målet med at stabi-

lisere landet er ikke imødegået«, sagde han.  

»Vi kan se, at situationen bliver mere alvorlig, angre-

bene fra oprørere, inkl. internationale kontingenter, er 

mere aktive, antallet af civile ofre vokser, og den afghan-

ske narkotrussel bliver større.«  

»I dag ser mange eksperter, inkl. dem i alliancen, 

klart, at NATO’s ambitioner om globalt lederskab ikke er 

realistiske«, sagde Grushko.  

»Forsøget på at spille rollen som både dommer og fo-

ged er dømt til at mislykkes. Faktisk imødegår NATO 

som et instrument for ’kold krig’ ikke de nye sikkerheds-

krav, som helt klart kræver nye forholdsregler, snarere 

end anvendelsen af militærstyrker til humanitære inter-

ventioner eller til regimeskift.« 
 

Wimmer afslører NATO-topmødets  

neo-imperialistiske dagsorden 

21. august 2014 – Tidligere statssekretær i det tyske 

Forsvarsministerium og embedsmand i Organisationen 

for Sikkerhed og Samarbejde, OSCE, Willy Wimmer, en 

hård kritiker af krigsfremstødet mod Rusland, skrev en 

kommentar i Junge Welt i går, hvor han angreb NATO-

topmødet i Wales den 4.-5. september som værende ikke 

blot forudbestemt af Cameron-regeringens nationale 

dagsorden, få dage før folkeafstemningen om skotsk 

uafhængighed, men især forudbestemt af dens neo-

kolonialistiske dagsorden. Den kendsgerning, at 60 stats- 

og regeringsledere deltager i topmødet, som en substitut-

olympiade, viser denne samlings virkelige intention, som 

det engang formuleredes af den berygtede, amerikanske 

vicepræsident Dick Cheney. 

»Først tvang USA FN til at acceptere NATO som dets 

militærtjeneste, for udførelsen af deres (USA’s, -red.) 

sikkerhedspolitiske forholdsregler.  

Herudover gik det amerikanske mål, og går stadig, i 

en helt anden retning.  

FN skal marginaliseres i en sådan grad, at det ameri-

kansk dominerede NATO kan erstatte FN så snart som 

muligt.« 

Dernæst fokuserer Wimmer på Ukraines præsident 

Petro Poroshenko, »hvis tilstedeværelse i Wales er et 

signal. Man kunne også tilføje et kig på hans omgivelser. 

Vil, for første gang på et NATO-topmøde, nazistisk mili-

tær, som repræsentanter for den ukrainske Nationalgardes 

Azov-bataljon, være velkommen? Har dette også signal-

værdi for Europa?«  

Hvis ja, fortsætter Wimmer, så ville det passe ind i 

Vestens undertrykkelse af enhver uafhængig undersøgel-

se af MH17-flystyrtet, af Maidan-massakren, eller mas-

sakren i fagforeningshovedkvarteret i Odessa, men som i 

stedet giver Putin og de pro-russiske styrker al skylden. 
    

EU støtter ukrainske nazister og ødelægger  

samtidig cypriotiske landmænd 

19. august 2014 – Alt imens Den europæiske Union 

fortsætter med at støtte ukrainske nazister, gør den intet 

for de landmænd, som fødevareembargoen mod Rusland 

truer med at udslette. På Cypern, hvor landmænd står 

over for at gå bankerot, er hadet mod EU vokset drama-

tisk. Der er opfordringer til, at regeringen skal gøre EU 

til sorteper og annullere sanktionerne, så fødevareekspor-

ten til Rusland kan fortsætte. For citrusfrugters vedkom-

mende må en løsning findes inden oktober, når der hø-

stes, sagde chefen for Cooperative Growers Marketing 

Union, Andreas Christoforu. »Det er producenterne af 

appelsin og grapefrugt, som udgør 30 % af vores eksport 

af citrusfrugt. Mandora, vores væsentligste produkt, 

plukkes i januar. Hvis vi ikke har en løsning inden da, er 

dette år spildt«, fortalte Christoforu Cyprus Mail. Mando-

rafrugten er en krydsning mellem mandarin og appelsin 

og forveksles ofte med klementin. 

På en forespørgsel om en kommentar til regeringens 

forsøg på at finde alternative markeder, lo Christoforu: 

»Andre markeder? Hvor? Vi har udtømt alle de mar-

keder, der findes. Vi gik endda til Kina. Der er ikke andre 

markeder. Tror vi virkelig ikke, at andre medlemslande 

også har tænkt på det? Selvfølgelig har de det. Og de vil 

oversvømme markederne med deres produkter og tvinge 

os til at sælge til latterlige priser. At finde alternative 

markeder er ikke en mulighed. Det er en ønskedrøm fra 

regeringens side.« 

Christoforu skønner, at mindst 2.500 familier vil blive 

berørt af fødevareembargoen og miste deres væsentligste, 

hvis ikke eneste, indkomstkilde. »Og det er uden at tage 

de 1.500 pakkearbejdere og sæsonarbejdere i betragtning. 

Det er en domino-effekt, og det vil sluttelig skade os 

alle.« 

Andreas Papaetis, 80, en af de største mandora-avlere 

på øen, siger, at han er ved at få nok. »Jeg har plantet 

hvert eneste af mine træer, og hvis det her fortsætter, vil 

jeg rive dem alle sammen op med rode selv«, sagde han 

og påpegede, at, i de seneste to år har landmænd kun lige 

kunnet klare sig igennem. »På den ene side plages vi af 

tørken, og nu kommer dette oveni. Landbrugssektoren er 
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i knibe, og mange af mine landmandskolleger trækker 

enten deres træer op, eller dropper helt ud af landbrugs-

erhvervet. Hvis vi mister det russiske marked, er det slut 

med os.« 
     

Bail in af italieneres pensioner  

er hovedpolitisk spørgsmål i Italien 
20. august 2014 – Som gribbenes forsmag på den 

kommende finanskrise i eurozonen, centreret omkring 

Italien, er en umiddelbart forestående ekspropriering i 

form af afgift på såkaldte »højere« pensioner blevet poli-

tisk emne nummer ét i Italien, selv om regeringen har 

benægtet, at de skulle have »hemmelige planer«. 

Der har været diskussioner om det uundgåelige i en 

vis form for ekspropriering, siden det i sidste måned blev 

klart, at regeringen ikke vil kunne imødegå mål for un-

derskuddet, og diskussionerne er vokset, efter at beskæf-

tigelsesminister Giuliano Poletti i et interview sagde, at 

en afgift på pensioner over 4.000 euro er mulig. 

Eftersom Forfatningsdomstolen allerede har truffet 

afgørelse imod sådanne former for beskatning, undersø-

ger regeringen nu muligheden af at præsentere det som 

en »omfordeling« inden for selve pensionssystemet; dvs., 

at øremærke pengene til nye »tidlige pensioneringer«, et 

forskønnende udtryk for arbejdsløshedschecks. 

Som alternativ, eller tillæg til afgiften på pensioner, 

drøfter man en fastfrysning af lønninger til offentligt 

ansatte. Siden 2010 er lønningerne for 3,3 mio. offentligt 

ansatte blevet fastfrosset. Regeringen undersøger nu, om 

det skal forlænge fastfrysningen. En embedsmand fra 

Finansministeriet sagde til avisen Il Messaggero: »Hvis 

vi ikke rører ved sundhed, pensioner og de offentligt 

ansatte, vil vi ikke kunne imødegå målene for de over-

ordnede udgifter.« 

Hedgefonde, som spekulerer i statsobligationer, smi-

der olie på bålet: Bridgewater udgav en rapport om Itali-

en den 12. august. Ifølge La Repubblica siger rapporten, 

at udbyttet af Italiens statsobligationer bør stige for at 

reflektere »den virkelige, forværrende situation i landet.« 

Bridgewater, som har en portefølje på 12 mia. dollars i 

finansielle investeringer i Italien, rejser tvivl om Den 

europæiske Centralbanks villighed til at støtte prisen for 

Italiens gæld. 

De kræver smertefulde »reformer« og peger på Spani-

en som eksempel. 

 »En korrigering for nedadgående [sic] af lønningerne 

i Italien ville yderligere trykke indkomster og forbrug 

ned og forværre allerede lave niveauer, men ikke at fore-

tage dette valg ville sætte italiensk arbejdskraft i en end-

nu værre tilstand på lang sigt« (tilbageoversat fra itali-

ensk til engelsk). 

La Repubblica, som mere er et propagandaorgan for 

Den europæiske monetære Union end en avis, opfordrer 

den italienske regering til hurtigt at følge Bridgewaters 

råd for at forblive i euroen. Men Italien behøver ikke 

forblive i euroen; det har et flertal af italienere indset, og 

de forventer, at også de politiske repræsentanter forstår 

det. 
 

Tyskland: Industrierhverv i Thüringen frygter 

tab på 100 mio. euro over Rusland 
20. august 2014 – Under et særmøde i går i Thürin-

gens industri- og handelskammer i delstatens hovedstad, 

Erfurt, udtalte repræsentanter for industrien, de fleste fra 

Mittelstand, de mellemstore virksomheder, deres frygt 

for, at sanktionerne mod Rusland, som berører delstatens 

maskinbygningssektor meget, idet mange selskaber har 

en 30 % ’s afhængighed af russiske kontrakter, vil forår-

sage et nettotab i størrelsesordenen 100 mio. euro. Lig-

nende møder i handelskamrene i Saxen vil finde sted i 

dag og i morgen, og samme emne er også på dagsordenen 

for den fælles forbunds- og delstatskommissions møde i 

Berlin. 

Landbrugsorganisationer mødes også over hele Tysk-

land for at vurdere virkningen af de russiske landbrugs-

sanktioner imod Europa, som har EU-typiske ødelæg-

gende frihandelsvirkninger på tyske landmænd. De store 

dagligvarekæder placerer gigantiske ordrer på æbler og 

andre fødevarer til dumpingpriser fra Polen, på bekost-

ning af kontrakter med tyske landmænd. Polakkerne 

dumper deres varer – som de ikke længere kan eksportere 

til Rusland – på det tyske marked, og modtager endda en 

vis kompensation fra EU-kommissionen. Prisen på tyske 

æbler og andre fødevarer drives ned af denne grund, og et 

kilo æbler falder allerede ned under det kritiske beløb 40 

eurocents.  

 

GLASS-STEAGALL, 

IKKE EU-FASCISME 
 

Bankunionen vil tage dine penge og dit liv! 
 

VI HAR LØSNINGEN PÅ  

DEN ØKONOMISKE KRISE: 
 

Glass/Steagall bankopdeling:    

Skatteydere og bankkunder skal  

ikke betale for bankers spillegæld 
 

Nyt kreditsystem:  
Statskreditter til produktive  

investeringer og økonomisk opbygning 
 

Infrastruktur–Fusionsøkonomi:  
Transformér økonomien med  

visionære projekter og fusionskraft 
 

Få hele Schiller Instituttets  

udførlige trepunktsprogram for en  

økonomisk genrejsning i Danmark: 
 

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

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

