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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! 

 

INDHOLD: 
 

UGENS LEDERE fra  

LAROUCHE-BEVÆGELSEN: 
 

26. august 2014: Vi befinder os ved fremkomsten af 

den største renæssance i menneskehedens historie, 

Læs s. 1 

27. august 2014: Endelig en tilgang til et system for 

samarbejde mellem nationer, Læs s. 2 

28. august 2014: Helga-Zepp LaRouche i Kina: 

En Prometheus-renæssance er atter på vej i verden, 

Læs s. 3 

29. august 2014: Skub de hysteriske spøgelser til side; 

BRIKS er i færd med at konsolidere ny økonomisk 

verdensorden, Læs s. 4 

30. august 2014: Fejr Lyndon LaRouches 92-års dag 

med Obamas rigsretssag, Læs s. 4 

31. august 2014: Vi er på randen af ny æra, hvor 

Prometheus endelig er befriet, Læs s. 5 

1. september 2014: Polakkerne presser Tyskland.  

Og hvad så? Læs s. 6 

Polen og de Baltiske Stater ønsker NATO’s BMD-

system rettet mod Rusland, Læs s. 7 

Lavrov slår ud efter USA for at gå imod historien og 

den nye, egalitære, internatonale arena, Læs s. 7 

NATO vender ryggen til traktaterne med Rusland fra 

1997 og 2002, Læs s. 7 

Finland og Sverige forbedrer samarbejde med NATO, 

Læs s. 8 

Tidligere britisk ambassadør til Usbekistan siger, 

britisk regering er umoralsk; Tilskynder et ja til 

skotsk uafhængighed 18. september, Læs s. 8 

Kiev regimet presser hårdt på for NATO medlem-

skab, Læs s. 8 
 

Leder 26. august 2014: Vi befinder os ved  

fremkomsten af den største renæssance  

i menneskehedens historie 
Det gamle imperiesystem er hastigt døende, og tegne-

ne er åbenlyse for enhver, der ønsker at kigge efter. I dag 

kollapsede to regeringer, i Ukraine og Frankrig. Lyndon 

LaRouche er af den opfattelse, at det er EU som helhed 

og som system, der er i færd med at bryde sammen. Og i 

USA er præsident Barack Obama i færd med at så den 

sæd, der bliver hans undergang. I dag antydede briefin-

gen fra Det vide Hus meget kraftigt, at Obama ikke har 

tænkt sig at gå til Kongressen for at få bemyndigelse til 

den næste fase af de militære operationer i Irak og mu-

ligvis Syrien. 

Dette sætter præsidenten direkte på kant med general 

Martin Dempsey og generalstabscheferne, som tydeligt 

har forklaret, hvilke krav der stilles til en koordineret, 

regional indsats – inkl. både Syrien og Iran – for at besej-

re ISIS-svøben. 

I dag bemærkede Lyndon LaRouche: »Sagen med 

Dempsey gør det klart. General Dempsey har grundlæg-

gende set påtaget sig ansvaret for at rydde op i ISIS-

rodet. Og det er en stor præstation.« 
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En sådan operation kræver, at præsidenten går til 

Kongressen for en fuldstændig debat og bemyndigelse af 

en så alvorlig, militær støtteoperation. Efter at det militæ-

re lederskab har fremkaldt betingelserne for, at Obama 

skal gøre det rigtige, insisterer Obama tilsyneladende på 

at gøre det, som er forfatningsstridigt og forkert. Hans 

trods bliver hans undergang. 

Den større pointe, som LaRouche understregede man-

dag, både i dialog med sin politiske komite og i andre 

diskussioner med kolleger, er, at hele det nuværende 

system er dømt til undergang, færdigt, og det kan ikke 

reddes. Det britiske Imperiums alternativ, dvs. krig, er 

fuldstændig uacceptabelt, og Rusland og Kina forsætter 

begge med at demonstrere, at de ikke vil give efter for 

Imperiets bluff – og da slet ikke, når den kommer ud af 

munden på Obama og David Cameron, som begge er 

færdige. Kansler Merkel er i færd med at fremkalde sin 

egen undergang ved at nedlukke Tysklands atomkraftsek-

tor og landets Mittelstand, gennem at kapitulere til de 

vestlige sanktioner mod Rusland. 

Tiden er ikke til smålig tænkning. Det gamle system 

er dødt, og sæden til et nyt system er allerede blevet sået. 

Overgangen kan blive farefuld, fordi briterne og deres 

håndlangere, inkl. deres håndlangere i Washington, har 

ikke tænkt sig at acceptere deres nederlag liggende. Men 

de er blevet enormt svækket af den kendsgerning, at Pu-

tin i Rusland i særdeleshed har nægtet at bøje sig for 

trusler og bluff. »Rusland spiller en meget intelligent, 

strategisk rolle«, sagde LaRouche, »i deres håndtering af 

en strategisk krise, som man tvang ned over dem.« Med 

hensyn til Ukraine, »Rusland har grundlæggende set 

vundet.« 

Sæt denne, næsten alle de transatlantiske lederes død i 

kontrast til den kendsgerning, at der er stærke og populæ-

re ledere ved magten i Kina, Rusland, Indien og nu Egyp-

ten. 

Under diskussion med LaRoucePAC Politiske Komite 

i dag sagde LaRouche om fremkomsten af alliancen mel-

lem Kina-Rusland-Indien-BRIKS, og om Kinas viden-

skabelige og teknologiske program på Månen som føren-

de eksempel: »Menneskeeden har opnået mange ting. 

Men for nylig har menneskeheden opnået noget, som den 

aldrig tidligere har opnået … Vi holder i vore hænder 

muligheden for magt af en bestemt art, dvs., magten til at 

forandre plantens adfærd.« Senere tilføjede han: »Vi står 

ved randen af den største Renæssance, menneskeheden 

nogen sinde har oplevet.« 

Se engang på de dramatiske forandringer, som har 

fundet sted i Egypten, siden el-Sisi tiltrådte, hvilket skete 

kort tid efter BRIKS-mødet i Brasilien i sidste måned. 

Uden initiativerne fra BRIKS er det næppe sandsynligt, 

at præsident el-Sisi ville have været i stand til at bryde ud 

af det gamle, korrupte IMF-system, som havde kvalt 

Egypten siden Nassers død. Se på Kinas lederskab med 

hensyn til at fremme den næste store, videnskabelige 

revolution – termonuklear fusion og helium-3. Der er i 

det mindste en del af menneskeheden, som løfter blikket 

mod stjernerne og ser fremtiden. 

»Vi er – de af os, som er med i det her – vi er i færd 

med at opleve den sande mening med livet. Og vi vil 

gerne have, at andre mennesker kommer med i det her … 

Kom med på holdet om meningen med livet, og begynd 

at nyde det!« 
 

LEDER 27. august 2014: Endelig en tilgang 

til et system for samarbejde mellem nationer 

26. august 2014 – Hele systemet, som vi hidtil har 

kendt det, er grundlæggende set i færd med at disintegre-

re. USA står umiddelbart foran en gennemgribende, håb-

løs bankerot: det hele vil snart være overstået. Inden for 

nogle få uger vil der formentlig ikke være nogen i USA, 

som ikke sulter; og hvis man ikke er rede til at gøre noget 

ved det, nu – at ændre måden, tingene gøres på, så er det 

formentlig allerede ude med dig. Er I klar over, at vi be-

finder os på randen af den menneskelige arts udslettelse? 

Med mindre det, vi arbejder på, lykkes, er I døde! 

Men vi har en kombination, som kan fungere. Den er 

svag; den er sårbar som bare Helvede, men den kan fun-

gere – det skal den! Det, vi taler om, er en form for ud-

vikling, som forhåbentlig ikke inkluderer disintegration, 

og som vil føre til en tilgang til et system for samarbejde 

mellem nationer. »Jeg mener, at vi er på randen til, at det 

kunne være muligt at gøre dette«, sagde Lyndon 

LaRouche. Og det vil sandelig være en ting at gøre, som 

er godt værdsat. Vi har ikke længere brug for Helvede. 

Titusinder, eller sandsynligvis snarere hundredetusin-

der af palæstinensere fejrer i gaderne i Gaza og på Vest-

bredden her til aften, efter at en tidsubegrænset våbenhvi-

le i Gaza blev forhandlet igennem af den egyptiske rege-

ring med ikrafttræden kl. 19,00 Kairo-tid, efter 50 dages 

forfærdelig nedslagtning, og den blev annonceret af den 

palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas fra Ramal-

lah. Kun Egypten vil overvåge våbenhvilen. 

Samtidig gjorde Egypten en indsats andetsteds for at 

dræne Mellemøstens sumpe. I går var Kairo vært for et 

møde om Libyen med naboregeringer (Libyen, Algeriet, 

Sudan, Tunesien, Tchad samt generalsekretæren for den 

Arabiske Liga), og Egyptens udenrigsminister forlod 

mødet med en opfordring til alle de libyske militser om at 

nedlægge våbnene. 

»Mon ikke det vil give Hillary Clinton en sort dag?«, 

spurgte Lyndon LaRouche; hun, som jublede over den 

libyske præsident Gaddafis død. Er det ikke en trussel 

imod alt, hvad Obama har gjort i Libyen? På tidspunktet, 

hvor mødet fandt sted, var Obamaregeringen i færd med 

at rette fingeren mod Egypten som værende skyldig i at 

have bombet islamist-militser i Libyen. Regeringens 

anklage mod Egypten er ikke bevist, men dens vrede 

mod Egypten for at have forsøgt at løse krisen dér uden 

Obamas tilladelse, er reel nok. 

Søndag, den 24. august, deltog Egypten i et møde om 

ISIS og Syrien i Jeddah, med deltagelse af udenrigsmini-

strene fra Saudi Arabien, Jordan, Qatar og de Forenede 

Arabiske Emirater. Samme dag samlede Egyptens præsi-

dent al-Sisi chefredaktørerne for Egyptens førende aviser 

og fortalte dem, at Egypten hverken støtter det syriske 

regime eller den syriske opposition. I stedet sagde han, at 

Egyptens bestræbelser har fokus på at modarbejde enhver 

plan, der går ud på at dele Syrien. Egyptens eneste inte-

resse i spørgsmålet er at bevare Syriens territoriale enhed 
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og beskytte den fra faren for en opsplitning. Egypten 

arbejder på at nå frem til en fredelig løsning på situatio-

nen i Syrien. Ligeledes samme søndag besøgte stormufti-

en af Damaskus Kairo, hans første besøg siden 2011, for 

at mødes med storimamen for Kairos Al-Azhar-

universitet. 

Obama insisterer på at forfølge en privat, ulovlig, ik-

ke-erklæret krig imod Syrien selv, mens han samtidig 

søger at forfølge en anden privat, ulovlig, ikke-erklæret 

krig imod ISIS. Dagens New York Times lækker en histo-

rie fra Det hvide Hus om, hvordan man skal angribe ISIS 

i Syrien uden at samarbejde med den syriske regering: få 

et jagerfly til at snige op til den syriske grænse og affyre 

et standoff-missil
1
, mens det foretager en loop-manøvre 

tilbage til irakisk territorium. Denne masturbations-

illusion skal angiveligt tilintetgøre de ISIS-militanter, 

som måtte befinde sig dér tæt på grænsen. I kontrast her-

til kræver generalstabscheferne, sammen med Lyndon 

Larouche og andre patriotiske amerikanere, at Obama går 

med i en gennemskuelig alliance med alle de regeringer, 

som bekæmper ISIS, og at han forelægger hele planen for 

Kongressen til afstemning, som loven kræver. 

Generalstabscheferne, som er på bølgelængde med 

Egyptens bestræbelser, rapporteres at udveksle deres 

efterretninger om ISIS med Syrien via Berlin, Moskva og 

Bagdad. 

Mønstret er klart. Mønstret er, at de hidtidige syste-

mer, som har domineret planeten, nu bliver omarrangeret: 

»at blande kortene på ny« er sandsynligvis det rette ud-

tryk: hvilket vil føre til en ny og bedre verden.  

Tag f.eks. Egypten. Tag Indien: Indien er også et land, 

som er i færd med at genopbygge sine karaktertræk.  Og 

så kigger man på alle de andre steder, og man finder, at 

der er et mønster med nationer, som fører hen imod alle 

mulige former for samarbejde med hinanden, vel viden-

de, at resultatet ville blive en katastrofe, hvis de ikke gør 

det. Det er en fremragende situation. 

Det, der er færdigt, er Det britiske Imperium, og en 

hel del af Det amerikanske Imperium. Disse artister udi 

nonsens er færdige.  
 

LEDER 28. august 2014: 

Helga-Zepp LaRouche i Kina: 

En Prometheus-renæssance er atter på vej i verden 

28. august 2014 – Helga Zepp-LaRouche, grundlæg-

ger af og formand for Schiller Instituttet i Tyskland, var 

en betydningsfuld deltager på en international konference 

om den Nye Silkevej, som blev afholdt den 25. og 26. 

august på Lanzhou-universitetet i Gansu-provinsen i det 

nordvestlige Kina. I henhold til offentliggjorte rapporter 

samledes flere end 100 embedsmænd og eksperter fra 21 

lande under temaet »Ét bælte og Én vej«, inklusive frem-

trædende talere fra Rusland, Indien og selvfølgelig selve 

Kina. Fru Zepp-LaRouche holdt en tale over emnet »Det 

21. århundredes Nye Silkevej er hjørnestenen for fred og 

orden.« 

                                                           
1
 Et missil, som er i stand til at angribe et fjernt mål ved 

affyring fra et fly, som er uden for rækkevidde af missil-

forsvaret. 

Konferencen afholdtes samtidig med, at hele planeten 

er i færd med at gennemgå en betydningsfuld transforma-

tion – forværelset til det, som Lyndon LaRouche har 

kaldt ’den største renæssance, mennesket hidtil har frem-

bragt’ – hvis vigtigste hovedpersoner netop er de lande 

og intellektuelle ledere, som var repræsenteret på Lan-

zou-universitetet. 

I kraft af mange års arbejde, årtiers mobilisering, og, i 

virkeligheden, århundreders intellektuelle kampe over 

Menneskets natur, har disse kræfter sat en proces i gang, 

som eksploderede på verdensscenen for alle at se, på 

topmødet for BRIKS- og Sydamerikas Unasur-nationer 

den 15. – 16. juni. Siden da, i løbet af de seks, korte uger, 

som er gået, har »BRIKS+«-nationerne tilvejebragt en 

anskuelsesundervisning, som resten af verden (inkl. USA 

og Europa) må lære af og følge. Det er en undervisning, 

som ikke blot involverer økonomisk politik per se, men 

som også handler om at skubbe frygt til side og tage 

spørgsmål om politik i sine egne hænder, såvel som at 

vise total foragt for den britiske marionet Barack Obama 

og alt, hvad han står for, en foragt, som han så rigeligt 

har fortjent. 

Lyndon LaRouche understregede i dag, at den pointe, 

som må læres, også af folk i vor egen organisation, er, at 

det er idéer, og ikke ting, som har virkelig magt i univer-

set. Udviklingerne i BRIKS+ er det, som vi i LaRouche-

bevægelsen repræsenterer; vi har virkelig magt, sagde 

han, fordi vore idéer nu er ved at blive levende, så selv 

tåber kan se det. For eksempel, tilføjede LaRouche, lægt 

ikke for megen vægt på fusion som sådan – selv om det 

er meget vigtigt, så er det ikke det, spørgsmålet drejer sig 

om. Det er blot et symptom, en virkning af den virkelige 

magt, som er Prometheus-princippet per se, sådan, som 

dette koncept blev diskuteret i LPAC-Tv’s ugentlige 

rapport fra i dag, »Nyt paradigme for menneskeheden«. 

Hold op med at fokusere så meget på penge, under-

stregede LaRouche. Det er ikke penge, som får verden til 

at dreje rundt; det er produktiv aktivitet, som i sig selv er 

et resultat af menneskets intellekt. Og han tilføjede end-

videre, at disse idéer nu er ved at »komme på mode« 

blandt BRIKS-nationerne (Brasilien, Rusland, Indien, 

Kina og Sydafrika), Argentina, Egypten og andetsteds. 
 

LEDER 29. august 2014: 

Skub de hysteriske spøgelser til side; BRIKS er i færd 

med at konsolidere ny økonomisk verdensorden 

Hvis man er en tåbe, som simpelt hen bare responde-

rer til sanselige stimuli, kunne man måske tro, at de vig-

tige begivenheder den 28. august blot er tvivlsom adfærd 

fra den ukrainske og NATO-regeringers side, som re-

sponderede på et nederlag for det ukrainske militær i det 

sydøstlige Ukraine med et hastemøde i FN’s Sikkerheds-

råd, og en masse skrigeri fra heksen Samantha Power. 

»Disse regeringer er blot spøgelser, uden ressourcer til 

at oppebære dem«, var Lyndon LaRouches kommentar. 

»De er hysterikere, der er totalt bankerot, og de kommer 

ingen vegne. De kan lige så godt sætte sig og spekulere 

over, om de skal skyde sig.« 

De faktiske nyheder den 28. august var at finde i akti-

viteter, som repræsenterer BRIKS-nationernes nye frem-
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stød for opbygning af de relationer, som vil skabe en ny, 

retfærdig, økonomisk verdensorden. 

Russerne var f.eks. vært for BRIKS-leder og sydafri-

kansk præsident, Zuma, og de havde sendt deres økono-

miske udviklingsminister til Myanmar for at forhandle en 

ny, tættere forbindelse med ASEAN, især omkring føde-

varer. I tillæg hertil udlagde det russiske Udenrigsmini-

sterium et interview med viceudenrigsminister Ryabkov 

på sin webside, i hvilket han taler meget positivt om Rus-

lands støtte til BRIKS som en afgørende institution, in-

klusive nødvendigheden af, at den erstatter IMF med 

»finansiel støtte til lovende projekter.« 

Den 29. august vil Rusland være vært for den iranske 

udenrigsminister Zarif med henblik på drøftelser, som 

sandsynligvis vil omfatte udvidet handel med fødevarer, 

så vel som de internationale forhandlinger om atomkraft-

spørgsmål. 

Kineserne på deres side var vært for et møde med 

stabscheferne for de væbnede styrker i Shanghai Samar-

bejdsorganisation, inkl. den russiske stabschef Valery 

Gerasimov. 

Den officielle dagsorden omfattede situationerne i 

dels Afghanistan på tærsklen til USA’s tilbagetrækning, 

og dels i Sydvestasien, om hvilket Gerasimov skarpt 

bemærkede, at »magtfulde handlinger ikke frembringer 

positive resultater og fører til dramatiske konsekvenser 

for lande i området.« 

I Mellemtiden tog den kinesiske udenrigsminister sig 

tid til at ringe til den argentinske udenrigsminister for at 

drøfte en opfølgning på de aftaler, som blev indgået un-

der præsident Xi Jinpings besøg i juli. Et sådant initiativ 

betyder, at den brede støtte til Argentinas kamp mod det 

døende systems gribbe ikke alene er i live og har det 

godt, men er voksende. Disse hysteriske gribbe forsøgte 

rent faktisk at få Bank of China til at udlevere informati-

on til dem om deres lån til Argentina – for at prøve at 

indkassere. De vil ikke få noget som helst! 

Verden har ændret sig, og en ny proces med udvikling 

er i færd med at realiseres. I en meget virkelig forstand 

har Lyndon LaRouche og hans bevægelse fungeret som 

jordemoder for denne proces – og har forpligtet sig til 

fortsat at nære den, gennem at tilvejebringe videnskabens 

Prometheus-gaver. At beherske disse gaver er det, som 

vil sikre, at sejren, som står så klart foran os, ikke vil 

glide menneskeheden af hænde.  

       

LEDER 30. august 2014: Fejr Lyndon LaRouches 

92-års dag med Obamas rigsretssag 
Ville det ikke være poetisk retfærdighed, hvis Repræ-

sentanternes Hus indledte rigsretssagsprocedurer imod 

præsident Obama den 8. september, den dag, hvor de 

vender tilbage til Washington fra pausen i august måned? 

8. september er tilfældigvis Lyndon LaRouches 92-års 

fødselsdag. Kongresmedlemmerne Walter Jones, Jim 

McGovern og Barbara Lee, de tre initiativtagere til HCR 

105, som krævede, at Obama gik til Kongressen for at få 

en formel bemyndigelse under artikel I, sektion 8 i For-

fatningen og Resolutionen om Bemyndigelse til at føre 

Krig, skrev til John Boehner tidligere på ugen og kræve-

de, at han indkaldte til høringer den 8. september for at få 

regeringen til formelt at opsøge en debat i Kongressen og 

en bemyndigelse af enhver fortsat militæraktion. HCR 

105 blev vedtaget i Huset i juli af et overvældende, upar-

tisk flertal 370-40, og Boehner har ingen undskyldning 

for ikke at følge kravet fra Jones-McGovern-Lee. 

LaRouche bemærkede fredag, at »Obama har allerede 

overtrådt loven. Han burde ganske enkelt stilles for en 

rigsret omgående.« 

Der er faktisk gået mere end 60 dage, siden starten på 

det amerikanske militærs engagementer i Irak imod Isla-

misk Stat, og tiden er inde for Obama til at forelægge sin 

sag for Kongressen og det amerikanske folk. General 

Dempsey, formand for generalstabscheferne, har lagt 

pres på Obama for at vedtage en kompetent politik for at 

udslette IS og forelægge den Kongressen for at få be-

myndigelse, og Lyndon LaRouche bakkede fuldstændig 

på om gen. Dempsey i sit webcast den 22. august. 

I skarp kontrast til denne klarhed lød Barack Obama 

som et ynkeligt, ævlende fjols torsdag, den 28. august, da 

han, nylig hjemvendt fra sine to uger i Martha’s Vine-

yard, fortalte reportere på en pressekonference i Det hvi-

de Hus, at han endnu ikke havde en »strategi« for, hvor-

dan IS skulle håndteres. Det er ganske enkelt foragteligt! 

Obama ved, at det amerikanske folk og Kongressen af-

skyer og mistror ham, og han foretrækker at gemme sig 

bag eksekutive ordrer og luskede, hemmelige operationer 

– af hvilke ingen kan knuse Islamisk Stat. Josh Earnest, 

pressetalsmand for Det hvide Hus, forsøgte at dække 

over Obamas brøler ved at give et interview til CNN 

senere samme torsdag, hvor han påstod, at Obama faktisk 

har en strategi, men bare ikke har formuleret, hvordan 

den skal præsenteres. Det er amatørtime, og værre endnu. 

Denne præsident er færdig, og Kongressen bør gøre det, 

som er anstændigt og forfatningsmæssigt korrekt og 

komme af med ham nu. 

Man kan sætte Obamas patetiske opførsel i kontrast til 

Vladimir Putins stærke ord i fredags. Hans budskab til en 

lejr for unge lige uden for Moskva var: »Genér ikke Rus-

land«. 

Putin forsvarede selvsikkert Ruslands handlinger i 

Krim og forklarede de unge, at den form for folkemord, 

som udføres mod russiske minoriteter i det østlige Ukrai-

ne, også ville være sket i Krim, hvis Rusland ikke havde 

handlet. Samtidig lo han foragteligt ad NATO’s påstande 

om, at Rusland har »invaderet« Ukraine. »Rusland er 

langtfra involveret i nogen storstilet konflikt«, sagde han 

på ungdomslejren på Seliger-søens bredder. »Det ønsker 

vi ikke, og vi har ingen planer om det. Men selvfølgelig 

skal vi altid være parat til at tilbagevise enhver aggressi-

on mod Rusland.« 

Han fortsatte, »Ruslands partnere … bør forstå, at det 

er bedst ikke at genere os. Gud være lovet, jeg tror ikke, 

der er nogen, som overvejer at udløse en storstilet kon-

flikt med Rusland. Jeg vil gerne minde jer om, at Rusland 

er en af de førende atommagter.« 

Da Putin afslørede NATO’s bluff, modsagde OSCE, 

som fortsat har observatører på den ukrainsk-russiske 

grænse, direkte NATO-hysteriet over den såkaldte russi-

ske »invasion« ved offentligt at erklære, at der ikke er 

nogen russisk invasion i gang. De sagde, at der ikke var 
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nogen militærenheder, som krydsede over til Ukraine. 

Der er frivillige, som krydser over for at kæmpe side om 

side med oprørerne, men det udgør ikke en »invasion« 

eller noget tilnærmelsesvist. 

Meget af den ’hype’, der er mod Rusland, er tydelig-

vis målrettet mod NATO-topmødet den 4.-5. september i 

Cardiff, Wales, med deltagelse af stats- og regeringsche-

fer, og hvor Storbritannien og Obamaregeringen vil for-

søge at tyrannisere resten af NATO-landene til at gå med 

til flere sanktioner mod Rusland – som blot vil give bag-

slag mod de allerede kollapsende europæiske økonomier 

og banker. Den polske regering, stoppet med neokonser-

vative fra Dick Cheneys skab (udenrigsminister Sikorsky 

er gift med Anne Applebaum fra Washington Post, en 

rigtig neokon-heks), løb en rigtig dum risiko fredag, hvor 

hun forhindrede et fly med den russiske forsvarsminister 

Shoighu i at overflyve polsk luftrum på vej hjem til Rus-

land fra et besøg i Slovakiet. LaRouche kaldte de polske 

handlinger »ynkelige og infantile« og bemærkede, at en 

sådan adfærd over for Rusland let kan »knuses«.  

Tåberne i Det hvide Hus og i NATO’s hovedkvarter 

lyver og siger, at Rusland er »isoleret«, men virkelighe-

den er en, at Rusland og Kina går fremad med BRIKS-

initiativerne, og enhver fornuftig nation på planeten vil 

skynde sig at gå med. Der er nu meget fremskudte be-

stræbelser i gang for to nye kanaler – Suezkanalen og 

Nicaragua – og en genoplivning af Kra-kanalen er også 

ved at komme i gang.  

Alt imens vestlige medier har leet hånligt ad Nicara-

gua-kanalen, så udfører det samme, kinesiske ingeniør-

firma, som udførte forundersøgelserne til De Tre Slugters 

Dæmning, forundersøgelsen til den nye kanal. Cubanske 

publikationer beskriver den nye kanal som et supplement 

til Panama-kanalen og forestiller sig en betydningsfuld 

renæssance for det caribiske bækken. 

Prometheus-princippet – den magt, som ligger i men-

neskelig kreativitet og store idéer – udspiller sig i øje-

blikket. Lyndon LaRouches oprindelige forslag til den 

Internationale Udviklingsbank (IDB) fra 1975 er i færd 

med at realiseres. Det mangeårige mål med at sprede Den 

amerikanske Revolution og Det amerikanske System 

over hele verden er ved at ske. Det er vores mission at 

fjerne Obama, afsætte hans beskytter Boehner og garan-

tere, at USA er en førende kraft i denne proces med glo-

bal, revolutionær forandring. Tiden er inde til at sætte en 

stopper for Det britiske Imperium. 
 

LEDER 31. august 2014: Vi er på randen 

af ny æra, hvor Prometheus endelig er befriet 
I sit webcast fredag aften blev Lyndon LaRouche 

spurgt, om vi nu er i færd med at gå ind i den alder, om 

hvilken Percy Shelly sagde, at det var den alder, hvor 

Prometheus endelig var befriet, svarede LaRouche:  

»Vi befinder os på randen af den alder. Jeg føler, at 

jeg er på randen af den. Jeg insisterer på at erkende denne 

følelse af at være på randen af den. Jeg ved, at alt afhæn-

ger af at opnå at være på randen af den. Og det er løsnin-

gen. Der er ingen anden løsning. Enten opnår man det – 

man forpligter sig til det – eller man klarer det ikke. Det 

er pointen. Dette er ikke en valgmulighed. Dette er en 

forpligtelse, som er fundamental, og man kan ikke kom-

me uden om den.« 

I en opfølgende diskussion lørdag fortsatte LaRouche 

dette tema og understregede, at det gamle, onde system er 

dødt, det har ingen autoritet, dets ledere er svindlere lige-

som Obama og Boehner, som bør fjernes fra deres embe-

der. 

Han understregede, at det, vi ser ske i hele verden, 

centreret omkring BRIKS-nationerne, er en revolution, 

hvor hele nationer arbejder sammen for at udvikle men-

neskeheden uafhængigt og fri af det Britiske Imperiums 

onde imperiesystem.    

Vi må erkende, at vi ikke er underordnet det nuvæ-

rende system og de svindlere, som kører det og insisterer 

på at underkaste alle andre deres opsyn. Ingen af disse 

svindlere har nogen moralsk autoritet. De skal smides ud 

af embedet, og vi må vinde den magt, der garanterer, at 

dette sker. 

LaRouche erklærede, at vi må fjerne alle de regerin-

ger, som er således defineret. Vi ønsker at komme af med 

den franske regering, den italienske regering. De er ubru-

gelige. Selve den amerikanske Kongres bør fyres. 

Vi bygger ikke på regeringsmyndighed, med på den 

myndighed, hvorfra regering får sin sande myndighed – 

kreativitet. 

Magten ligger nu i Rusland, Kina, Egypten. Vi er pa-

rat til at overtage planeten. Hele det globale system, som 

har undertrykt kreativitet og er i færd med at ødelægge 

menneskeheden, er rede til at blive begravet en gang for 

alle. Vi har et nyt system. Og vi skal være tændsatsen. 

Hvis man forsøger at adaptere til det eksisterende sy-

stem, er man død. Vi må skabe noget nyt. 

Vi vil forandre verden. Vi har evnen til at løse pro-

blemer, som må løses. 

BRIKS-nationerne er suveræne. De fik ikke suveræni-

tet af nogen andre; det er ikke en almisse til dem, som 

opfører sig ordentligt, fra selvudnævnte opsynsmænd. De 

er suveræne i deres natur. De vil ikke længere lade andre 

sætte standarder for at måle deres opførsel. Det er, hvad 

der sætter dem i kraft. 

Det nye system er en modsætning til det gamle, onde 

system. Modi er en revolution; Kina er en revolution; 

Egypten er en revolution. Tilsammen udgør de en, stor 

revolution. 

LaRouche sagde, han har alle brikkerne til at gennem-

føre det her. Det er ikke et spørgsmål om at adaptere til 

dette onde system; man må eliminere det system. Det, 

som er ved at vokse frem, er et system med regeringer, 

der ikke beror på nogle andres autoritet. 

I stedet bevæger vi os i retning af en verden, som er 

selvudviklende. 

Som han erklærede under fredags-webcastet: 

»Lad os få alt det nonsens af vejen. Det, vi behøver, er 

simpelt hen at skabe arbejdskraftens produktive evner per 

se.« Vi har nået slutningen på regering per se. Det eksi-

sterende system må erstattes af en orden, der er baseret 

på kreativitet per se og selvudvikling. Vi er på randen af 

et system, som aldrig før har eksisteret på planeten. 

Vi er på randen af Prometheus Befriet. Boehner er 

væk!     
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LEDER 1. september 2014: 

Polakkerne presser Tyskland. Og hvad så? 

31. august 2014 – I en artikel dateret 27. august, sek-

tionen for »Østlige tilgange« af deres webside, rapporte-

rer London Economist, at den polske regering lægger pres 

på Tyskland for at blive mere fjendtlig over for Rusland. 

De rapporterer at, i en artikel i avisen Rzeczpospolita, 

anklagede Roma Kuzniar, en udenrigspolitisk rådgiver til 

den polske præsident Bronislaw Komorowski, Tyskland 

for eftergivenhed. 

»Og hvad så?« svarede den amerikanske statsmand 

Lyndon LaRouche. »Bare endnu en dum polak!« 

Kuzniar skrev, at »Putin paralyserer deres handlefri-

hed på samme måde, som en slange i ørkenen paralyserer 

en kanin«, og »Vi må acceptere, at pga. Berlins særlige 

relation med Rusland, kan vi ikke regne med Tyskland i 

spørgsmål om regional sikkerhed.« The Economist læg-

ger selv yderligere pres i samme stil. 

»Hvorfor holder de ikke deres penisser inde i deres 

bukser?« spurgte LaRouche. »Så ville de ikke have dette 

problem. Det er det eneste svar, man kan give.« 

På EU-topmødet i lørdags, den 30. august, valgtes for 

første gang en leder fra de tidligere Warszawapagt-lande 

som præsident for EU-Rådet: Den polske premiermini-

ster Donald Tusk. »Og hvad så?«, spurgte LaRouche 

igen. Den dags London Daily Telegraph skrev, »David 

Cameron scorer EU-sejr, da polsk allieret udnævnes til 

ny europæisk præsident.« Cameron og Tusk stod imidler-

tid ikke altid hinanden så nær. I et hyklerisk angreb på 

EU for »sociale ydelsers-turisme« tidligere på året nævn-

te Cameron et tal på 55 mio. pund om året, som britiske 

skatteydere betaler for at underholde børn af immigranter 

i deres hjemland, de fleste af dem polske. Tusk fordømte 

ham rasende på det tidspunkt. 

Samme EU-topmøde den 30. august gav EU-

bureaukratiet opgaven at komme frem til en ny pakke af 

sanktioner imod Rusland inden for en uge. Nogle af deres 

ledere siger, at Rusland nu har en uge til at ændre sin 

politik, før NATO-topmødet den 4.-5. september i Wales. 

»EU-embedsfolk synes at mene, at disse forholdsregler 

vil efterlade Rusland så isoleret fra de globale markeder, 

and der muligvis ikke vil være andre alternativer tilbage 

for dem end at kapitulere til en politisk løsning«, rappor-

terede Deutsche Welle. 

Ja, sandelig! Putin må nok hellere reservere fjernsyns-

tid nu, til sin kapitulation. »Rusland vil ikke ændre sin 

politik«, sagde LaRouche. 

Deutsche Welle har et EU-dokument på den næste fa-

se af sanktionerne, som vil tilføje mange flere navne på 

listen af bandlyste russiske individer, og som også kunne 

bandlyse russiske banker og energi- og forsvarsselskaber 

fra EU-aktiebørser. 

»Det er en stor fordel for Rusland«, sagde LaRouche. 

»Og ved I, hvilken effekt, det vil få på de vesteuropæiske 

nationer? Det vil lægge dem øde.« 

På tapetet til NATO-topmødet den 4.-5. september er 

også »en ny, fælles udrykningsstyrke på mindst 10.000 

mand til at forstærke NATO’s styrke som svar på russisk 

aggression i Ukraine«, rapporterede Londons Financial 

Times den 28. august. »Styrken vil inkorporere enheder 

fra flyvevåben og flåde, så vel som landtropper, og vil 

blive anført af britiske kommandører, med andre lande, 

som bidrager med en række specialtropper og enheder. 

De involverede lande omfatter i øjeblikket Danmark, 

Letland, Estland, Litauen, Norge og Holland. Canada har 

også givet udtryk for, at de er interesserede i at deltage.« 

»Børnekorstoget«, sagde LaRouche. 

Den californiske, demokratiske senior-senator Dianne 

Feinstein talte til Meet the Press i dag, hvor hun sagde, 

»Jeg mener, der bør være direkte diskussioner med Vla-

dimir Putin. Jeg mener, at han er den enestående person-

lighed i Rusland. Rusland er et enormt land. Ukraine er et 

stort land. Krim er væk. Jeg mener, at man bør tage skridt 

til at sende folk til at tale med ham; at få vores udenrigs-

minister til at tale personligt med ham. Jeg mener, at det 

her er dybt personligt for ham. Det mener jeg virkelig. 

Jeg mener, at det er ham selv, der træffer beslutningerne. 

Og han nyder meget stor gunst i sit land.« 

Feinstein forsatte, »Folk siger, ’jamen bare vent til 

sanktionerne bider og økonomien ryger ned’. Det mener 

jeg ikke. Jeg mener, at hvis russerne følger ham, og hidtil 

har de fulgt ham, så er russerne meget modige og har 

mange års lidelser bag sig, og de vil være seje nok til at 

udholde enhver økonomisk vanskelighed«. 

»Hun har ret«, sagde LaRouche. 

Samtidig, i en scene, der giver en levende erindring 

om Cape Canaveral i 1960’erne, samledes tusinder af 

argentinere spontant her til morgen ved Bariloche-

lufthavnen for at fejre luftudskibningen af deres indfødte 

ARSAT-1kommunikationssatellit til Fransk Guyana, 

hvor den opsendes i kredsløb i oktober måned. Præsident 

Cristina Fernandez de Kirchner tweetede, at satellitten 

viser »kapaciteten til at skabe teknologi som et resultat af 

statens investering og højt kvalificerede, menneskelige 

ressourcer.« Kun otte lande i verden kan bygge så kom-

plicerede satellitter, sagde hun. 

»Tag lige og se på verdenssituationen et øjeblik«, 

sagde LaRouche her til eftermiddag. »Hvad har vi? Vi 

har en flok fjollede fascister fra visse dele af Europa, især 

fra den forkerte del, så at sige. De er dumme mennesker; 

de opfører sig dumt; de kræver dumme ting, og jeg me-

ner, at vi stille og roligt skal viske dem af tavlen. Det, der 

kommer fra de polske kryb, for eksempel, er ting, som vi 

ikke har noget at gøre med at spilde vores tid på. Disse 

fyre er svindlere, de er bedragere, de er løgnere, de er 

snydepelse. De duer ikke! Så glem dem! Spil ikke tiden 

på dem. Samtidig har vi meget værdifulde folk i Europa, 

inden for forskellige kategorier; de er meget vigtige. 

»Men nu har vi de virkelige problemer med fejltagel-

ser, tåbeligheder og fejl i andre dele af Europa, og andre 

dele af verden. Vi har en vidunderlig verden ud fra 

BRIKS-standpunktet, en vidunderlig verden. Det, der er 

sket mht. Afrika; vidunderligt! Det, der er sket i Kina: 

vidunderligt! Det, de er sket i Indien: vidunderligt! De er 

vidunderlige, fordi de i deres natur er vidunderlige; de er 

måske ikke helt nået frem til modenhed, men de er vid-

underlige ting. Alt, hvad vi gør, bør være orienteret mod 

denne intention. Det skal vi direkte understrege.« 
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Polen og de Baltiske Stater ønsker NATO’s 

BMD-system rettet mod Rusland 

25. august 2014 – Tysklands Der Spiegel rapporterede 

til morgen, at Polen og de Baltiske Stater Litauen, Est-

land og Letland presser på, for at NATO skal ændre ret-

ningen af det ballistiske missilforsvarssystem, som det er 

i færd med at installere i Polen og Rumænien, så det pe-

ger mod Rusland. »I optakten til næste uges NATO-

topmøde opfordrede de fire lande de øvrige medlemmer 

til at enes om, at sproget ved topmødet vil bane vejen for 

denne plan, rapporterer Der Spiegel. »De føler sig truet af 

Ruslands intervention i Ukraine.« 

Tyskland og andre NATO-medlemmer siges imidler-

tid at være imod, fordi de mener, at en sådan forandring 

vil modsige, hvad NATO allerede har sagt om systemet – 

at det bliver installeret for at imødegå truslen fra Iran, og 

ikke kan imødegå Ruslands atomafskrækkelsespotentiale 

– og derfor unødvendigt provokere Rusland. Ria Novosti 

tilføjer, at de fire lande »indtrængende har opfordret mili-

tærblokken til at nævne Moskva som en potentiel aggres-

sor i dets kommuniké fra topmødet og til at indkode for-

holdsregler mod Rusland i dokumentet, som de gjorde 

det med Iran.« 
 

Lavrov slår ud efter USA for at gå imod historien 

og den nye, egalitære, internatonale arena 

27. august 2014 – Den russiske udenrigsminister Ser-

gei Lavrov sagde i en tale på en ungdomslejr i det centra-

le Rusland i dag, at USA »gik imod historiens gang« i sin 

dæmonisering af Rusland og sit forsøg på at standse 

fremvæksten af en »international, egalitær arena« – en 

tydelig reference til den revolutionære transformation af 

historien, centreret omkring udviklingerne omkring 

BRIKS. 

»Vi er ikke interesseret i konfrontation, vi er ikke in-

teresseret i en sanktionsspiral«, sagde Lavrov, iflg. Rus-

sia Today. »Jeg kan blot bemærke, at længe før begiven-

hederne i Ukraine, antog Vestens angreb på Rusland en 

irrationel form. Det begyndte alt sammen længe før dette 

forår.« 

»Nogle lande forsøger at tilbageholde fremvæksten af 

en egalitær, international arena«, sagde Lavrov. Lyndon 

LaRouche svarede på dette ved at tilføje, at det, der mo-

tiverede Vesten i dens desperate bestræbelse på at stand-

se disse bestræbelser på at skabe en ny renæssance, var 

den vestlige finansielle og økonomiske ordens totale 

bankerot. 

Lavrov angreb også Vestens skamløse formodning 

om, at de var den »ultimative, internationale dommer« i 

alle spørgsmål og sagde, at dette var en »vejspærring« for 

løsningen af globale problemer, såsom »terror, narko-

handel, spredning af masseødelæggelsesvåben, fødeva-

remangel, epidemier, illegal immigration og regionale 

konflikter … Vi anser det ikke for at være en tragedie, 

hvis nogle af vore partnere er uenige med os i visse 

spørgsmål – i modsætning til NATO, hvor enhver form 

for at træde uden for rækken omgående straffes.« 
 

NATO vender ryggen til traktaterne med Rusland  

fra 1997 og 2002 

27. august 2014 – Til trods for, at NATO’s afgående 

generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i går i Bru-

xelles sagde, at alliancen »fortsat vil respektere den 

grundlæggende traktat« med Rusland fra 1997 og 2002, 

så åbner hans påstand om, at Rusland havde overtrådt 

denne traktat gennem sin »invasion« af Ukraine Pandoras 

æske for flere betydningsfulde ændringer i NATO’s stra-

tegi. 

Rasmussen spillede på Polens og de tre Baltiske sta-

ters mindreværdskompleks og erkærede, at der ikke læn-

gere kunne være »alliance-medlemmer af første og anden 

grad, medlemsstater uden betydelige NATO-tropper på 

deres territorium, og som ikke kan forsvare sig imod en 

russisk aggression«. NATO vil få flere baser i nærheden 

af dets østlige grænser mod Rusland, og det vil opbygge 

en hurtig indsatsstyrke, som kan indsættes »ikke inden 

for dage eller uger, men inden for få timer«. Med andre 

ord foreslår Rasmussen en fremskudt udstationering af 

NATO-tropper på Ruslands grænse mod Baltikum, en 

klar overtrædelse af 1997-aftalen, som han hævder, vil 

blive respekteret. 

Rasmussen hævdede, at fordi de tre Baltiske stater har 

betydelige russiske minoriteter, kunne Moskva bruge 

dette som påskud til en militærintervention efter det, som 

han påstod, var den »invasionsmodel«, som blev brugt 

imod Ukraine. Mens Rasmussen talte, bekræftede NATO 

sidste uges lækkede oplysning om, at Danmark vil tilslut-

te sig Vestens missilskjold (imod Rusland) med en speci-

el antimissil-fregat, som skal udstationeres i Det baltiske 

Hav. Rasmussen undveg at kommentere det polsk-

baltiske initiativ for NATO-topmødet en uge fra i dag 

om, at de planlagte missilforsvarssystemer officielt skal 

rettes mod Rusland, og således gøre en ende på bedrage-

riet med, at systemet var rettet mod Iran. 

Mens Rasmussen talte, rapporterede det lettiske ny-

hedsagentur LETA, at landet vil være vært for en multi-

national militærøvelse med kodenavnet »Steadfast Jave-

lin II« fra 1.-10. september, som vil inkludere 1.000 styr-

ker fra USA, Canada, Italien, Tyskland, Bulgarien og 

Letland, som vil arbejde sammen for at udvikle inter-

operabilitet mellem NATO’s allierede, bevæbnede styr-

ker og forbedre disses planlægning, koordinering, organi-

sering og udførelseskapacitet. 

En anden militærøvelse med kodenavnet »Sølvpil 

2014«, vil løbe af stablen i Letland fra 29. sep.-6. okt., i 

hvilken lettiske styrker vil få tilslutning fra henved 1.000 

tropper fra Estland, USA og Storbritannien (UK). 

Lyndon LaRouche kommenterede i dag, at dette alt 

sammen er det desperate Britiske Imperiums værk, som 

står over for en bankerot, der ikke kan stoppes. Især det 

polsk-baltiske forslag om at rette BMD-systemet mod 

Rusland, bemærkede LaRouche, vil give meget hårdt 

bagslag mod regionens nationer, som virkelig ikke vil 

have et sådant opgør. 

   

Finland og Sverige forbedrer samarbejde med NATO 

28. august 2014 – De nominelt militært neutrale sta-

ter, Sverige og Finland, står for at indgå i en »ny samar-

bejdskvalitet« med NATO med aftaler, der skal under-

skrives på NATO-topmødet i Wales den 4.-5. september. 
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I et interview med den finske YLE Tv-kanal meddelte 

forsvarsminister Carl Haglund den planlagte underskri-

velse af en sådan aftale i Wales. Et officielt dokument fra 

den finske regering taler imidlertid endnu kun om en 

hensigtserklæring, som ikke vil indebære, at landet vil 

levere tropper til NATO, eller tillade udstationering af 

alliancens tropper på finsk territorium, samt ville bevare 

landet neutralt. Det er dog blevet lækket, at Finland ville 

tilbyde logistisk støtte til NATO-styrker, som opererer i 

det baltiske område. 

Aftalen er ikke uden opposition i Finland, selv i rege-

ringen: Udenrigsminister Erkki Tuomioja har netop be-

kræftet på Facebook, at landets neutrale status ikke ville 

blive ændret, og at hverken Finlands eller Nordeuropas 

stabilitet som helhed ville forbedres, hvis NATO var 

udstationeret langs med landets grænser mod Rusland. 

En ny aftale vil også blive underskrevet af Sverige, 

som, ulig Finland, iflg. en rapport i Svenska Dagbladet 

endda ville gå så langt som til at give NATO’s hurtige 

indsatsstyrke lov til ophold og bevægelser på svensk 

territorium. 
 

Tidligere britisk ambassadør til Usbekistan siger, 

britisk regering er umoralsk; Tilskynder et ja til 

skotsk uafhængighed 18. september 

28. august 2014 – Craig Murray, tidl. britisk ambas-

sadør til Usbekistan, fortalte Ria Novosti i dag, at Storbri-

tannien er en slyngelstat og en fare for verden. 

»Den britiske regering er dybt, dybt umoralsk. De er 

ligeglade med, hvor mange mennesker, de slår ihjel i 

udlandet, hvis det fremmer dem. 

Enhver, som stemmer ’Nej’ [til skotsk uafhængighed 

den 18. september], stemmer for at støtte en patologisk 

stat, som er til fare for verden; en slyngelstat og en stat, 

som er rede til at gå i krig for at gøre nogle få mennesker 

rige«, sagde Murray i en tale på St. Andrews Universite-

tet i Skotland. 

»Da vi invaderede Irak, gjorde vi mod FN, hvad Hit-

ler og Mussolini gjorde mod Folkeforbundet … Hvis 

man ser på Libyen, så er det en katastrofe nu. Vi bombe-

de det, og vi dræbte 15.000 mennesker, da NATO bom-

bede Sirte, noget, de aldrig har fortalt jer på BBC. Gjorde 

vi det bedre? Nej«, sagde Murray. 

Murray er medlem af »Englændere for Uafhængig-

hed«, en gruppe engelskfødte indbyggere, som bor i 

Skotland, og som støtter skotsk uafhængighed. 

Murray siger, »Jeg var britisk diplomat i 20 år. Jeg var 

en meget patriotisk brite, og jeg var meget, meget stolt af 

det.« Blot seks måneder efter at være blevet ambassadør, 

opdagede jeg, at i det land, hvor jeg var ambassadør, 

transporterede vi og amerikanerne folk ind for at de kun-

ne blive torturerede. Nogle af dem blev tortureret til døde 

… Det var på samme tid, som, en måned senere, vi inva-

derede Irak imod Sikkerhedsrådets vilje. Ikke blot uden 

Sikkerhedsrådets tilladelse, men i fuld bevidsthed om, at 

hvis det var blevet forelagt Sikkerhedsrådet, ville vi være 

blevet stemt ned. Jeg ved med sikkerhed – eftersom jeg 

var chef for den enhed i Udenrigs- og Statssamfundskon-

toret, som overvågede irakiske masseødelæggelsesvåben 

– jeg ved med sikkerhed, at de vidste, at der ikke var 

nogen. Det var ikke en fejltagelse; det var en løgn«, sag-

de Murray.  
 

Kiev regimet presser hårdt på for NATO medlemskab 

30. august 2014 – Det ukrainske regime arbejder 

hårdt på at piske endnu mere hysteri op imod Rusland, 

inklusive at kræve medlemskab af NATO. Den ukrainske 

præsident Petro Poroshenko, som er i Bruxelles til det 

seneste EU-møde, påstod, at »hundreder« af russiske 

tanks nu er inde i Ukraine. »Ukraine er nu offer for uden-

landsk militær aggression og terror«, sagde Poroshenko i 

Bruxelles forud for EU-topmødet. »Tusindvis af uden-

landske tropper og hundreder af udenlandske tanks er nu 

på ukrainsk territorium.« I Kiev påstod den nationale 

sikkerhedstalsmand Andrei Lysenko, at russiske tanks 

havde ødelagt hvert hus i grænsebyen Novosvitlivka. 

I går forelagde regimet lovgivning om at fjerne Ukra-

ines officielle, neutrale status og sætte landet på kurs 

mod NATO-medlemskab. »I overensstemmelse med 

beslutningen, som Rådet for National Sikkerhed og For-

svar har vedtaget, har Ukraines regering fremlagt et lov-

forlag for parlamentet, som ophæver den ukrainske stats 

status som ikke-blok land og etablerer Ukraines kurs mod 

medlemskab af NATO, for parlamentet til overvejelse«, 

sagde premierminister Arsenij Jatsenjuk iflg. Interfax 

Ukraine. Loven vil også forbyde Ukraine at tilslutte sig 

den Eurasiske Toldunion eller nogen anden »union«, som 

involverer Rusland. Itar-Tass rapporterede i dag, at tidli-

gere premierminister Julia Timoshenko har meddelt, at 

hendes Batkivshchina (Fædreland) Parti snart ville tage 

initiativ til en landsomfattende folkeafstemning om lan-

dets indtræden i NATO. Partiet planlægger at indsamle 3 

millioner underskrifter for en folkeafstemning, som ville 

være på stemmesedlen ved det næste parlamentsvalg den 

26. oktober. 

Rapporten om det nye lovforslag kom, samtidig med 

at NATO’s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen 

havde møde med Ukraines repræsentant til NATO, Ihor 

Dolhov. Efter mødet fordømte Rasmussen (igen) hyste-

risk Rusland: »Russiske styrker er engageret i direkte, 

militære operationer inde i Ukraine. Rusland forsyner 

fortsat separatisterne med tanks, pansrede køretøjer, artil-

leri og affyringsudstyr«, osv. osv. Han erklærede endvi-

dere, at NATO vil erklære sin »urokkelige støtte« til 

Kiev-regimet på topmødet i Wales den 4.-5. september.  
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