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Schiller Instituttets formand,  

Tom Gillesberg, på Radio Schiller: 

»Vi er nu knap 2 måneder efter dette historiske BRIKS-

topmøde fandt sted i Fortaleza, Brasilien, den 15. juli. 

Der blev etableret en ny verdensorden med et paradigme, 

som adskiller sig totalt fra den klamme hånd, dette døds-

greb, som har præget verden i lang tid under ledelse af et 

Britisk Imperium, af et EU, af amerikanske præsidenter, 

som har været indstillet på, at nu skulle verden lukkes 

ned, nu skulle fremskridt lukkes ned, nu skulle der ikke 

være mere udvikling, nu skulle vi i princippet bare lukke 

og slukke for det hele.« 
 

Hør hele Tom Gillesbergs seneste, udførlige, politiske 

orientering fra 11. september på Radio Schiller: 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/2104 

 

KOM TIL POLITISK 

ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 25. september 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:  

I modsætning til Vesten opererer Kina ikke på basis 

af geopolitik, Læs s. 4 
 

Fra LaRouche-bevægelsen:  

5. september 2014: Fri os fra de desperate, tvetydige 

briter, før det er for sent, Læs s. 1 
 

12. september 2014: Tiden er kommet til at fjerne 

Obama og de øvrige moralsk degenererede fra mag-

ten, Læs s. 2 
 

15. september 2014: Forsøg ikke at kontrollere en 

ukontrollerbar krig. Obama for en rigsret nu. Skab 

en løsning for USA, Læs s. 3 
 

Tale af Helga Zepp-LaRouche transformerer Beijing- 

konference om Ny Silkevej, Læs s. 5 
 

Helga Zepp-LaRouche siger: Bekæmp IS gennem 

udvikling; Gør ørkenen frugtbar, Læs s. 5 
 

Russisk udenrigsminister: Latinamerika bliver en af 

grundpillerne i den nye, økonomiske verdensorden, 

Læs s. 6 
 

Nye store BRIKS-relaterede projekter kommer stadig 

til, Læs s. 6 
 

Rusland og Syrien advarer om, at amerikanske luft-

angreb i Syrien uden bemyndigelse fra FN er i strid 

med international lov, Læs s. 6 
 

Skotsk uafhængighed: Imperiet piler rundt for at 

undgå at blive direkte ramt, Læs s. 7 
 

Royal Bank of Scotland og Lloyds Bank sår panik 

over skotsk uafhængighed, Læs s. 7 
 

Draghis ECB vil antage stor gribberolle for europæi-

ske bankers dårlige gæld, Læs s. 8 
 

Rusland opdaterer sin militærdoktrin som svar på 

NATO-provokationer, Læs s. 8 
 

Fra LaRouche-bevægelsen: Fri os fra de desperate, 

tvetydige briter, før det er for sent 

5. september 2014 – Hvis NATO-topmødet i Wales 

viser noget, så er det, at Det britiske Imperium er fuld-

stændig desperat for at forsøge at hævde sin magt, og det 

er i færd med at føre sine spytslikkere, hvoraf den mest 

fremtrædende er Barack Obama, ned ad vejen til ødelæg-

gelse. Den første dags NATO-diskussioner karakterisere-

des af bluff og bulder omkring vanvittige, politiske for-

slag, som den britiske regering har lagt på bordet – og 

som sandsynligvis ikke fører nogen steder hen. 

Hvad er disse forslag? Et forslag er mobiliseringen af 

to hurtige indsatsstyrker, den ene, som NATO kan bruge 

til såkaldt fælles forsvar, og den anden styret af briterne 

med tilslutning fra Danmark, Letland, Estland, Litauen, 

Norge og Holland, og som er til brug for intervention i 

Østeuropa. De tegner sig for, hvad der svarer til musen, 

der angriber elefanten – men de kan tjene som provoke-

rende instrumenter imod russerne, med uforudsigelige 

resultater. 

Det andet forslag er en politik, som Underhusets For-

svarskomite har fremlagt i en rapport, som blev udgivet i 
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slutningen af juli måned. Denne rapport, som er udtryk-

keligt baseret på den idé, at Rusland er fjenden, kræver 

blandt andet en sænkelse af tærsklen for påkaldelse af 

Artikel 5, den artikel, som kræver fælles forsvar. Denne 

sænkelse af tærsklen omfatter, at NATO skaber en dok-

trin for alliancen, som går ud på at respondere på »flerty-

dig krigsførelse« - hvilket inkluderer, at Rusland vifter 

rundt med »ikke-militære våben«, inklusive informati-

onskrig! 

Et tredje forslag er mobiliseringen for en militær in-

tervention i Sydvestasien, angiveligt imod ISIS, men 

baseret på Camerons (og Obamas) udtrykkelige insiste-

ren på, at Assad er fjenden – dvs. en insisteren, som gør 

Cameron til en allieret med ISIS. 

Der er ingen, der skal ligge under for den illusion, at 

disse planer vil skride frem som præsenteret. De europæ-

iske nationer og USA er bankerot og kan ikke stille de 

milliarder, som de kræver til finansiering af disse ønske-

drømme. Den ukrainske regering, som de tilsyneladende 

støtter, er selv blevet trængt op i en krog af anti-Kiev-

styrker i den sydøstlige del, og er blevet tvunget til for-

handlingsbordet. Magtbalancen er til fordel for dem, som 

er modstandere af dette vanvid – men det er ingen garanti 

for, at krudttønden ikke eksploderer. 

Faktisk burde meddelelsen fra chefen for Den euro-

pæiske Centralbank Mario Draghi om hans nye politik 

med kvantitative lempelser og sænkede rentesatser med 

al ønskelig tydelighed demonstrere, at det transatlantiske 

system synger på sidste vers. Draghi forpligtede ECB til 

en politik, som allerede har ført til negative rentesatser 

over hele Europa og således også til spekulationsboblens 

nye højder, som meget rammende kunne sammenlignes 

med tulipanboblen i det 17. århundrede, hvor buddet på 

et enkelt løg lød på 2.900 dollars (selv om der aldrig var 

nogen, der så, eller plantede, et løg). 

Og alt imens de transatlantiske myndigheder ikke vil 

erkende det, så bliver de også erklæret bankerot af den 

igangværende, morderiske Ebola-epidemi i Afrika, som 

er godt på vej til at blive til en global pandemi, med min-

dre man fjerner Det britiske Imperiums politik, som både 

har skabt den og forhindret, at man mobiliserede imod 

den. 

Takket være det arbejde, som LaRouche-bevægelsen 

har udført, samt fremtrædende individer særligt i Kina, 

Rusland og Indien, så er der imidlertid et alternativ til 

katastrofen med krig og sygdom. Flertallet af menneske-

heden skynder sig at slutte sig til BRIKS-processen med 

at lancere byggeprojekter, der for længst skulle have 

været iværksat, såsom Egyptens Nye Suezkanal, og med 

at samarbejde omkring avancerede projekter i rummet og 

anden højteknologisk forskning. Den afgørende kompo-

nent, som de mangler, er præcis den komponent, som gør 

det vanvittige, britiske fremstød så farligt – USA. 

Vi må gå foran i kampen for at tage USA tilbage, be-

fri det fra Obama og Boehner – Det britiske Imperiums 

håndhævere. Vi ved, at det kan gøres. Vore medborgere 

ønsker, ligesom Kina, Rusland, Indien, Argentina og 

milliarder af andre, fremskridt for dem selv og deres 

børn. Vi kan vise dem, hvordan det opnås, og hvordan de 

kan tilslutte sig en bevægelse, som allerede fører vej. 

Ligesom BRIKS er ved at dumpe Det britiske Imperi-

um, således må USA gøre det samme. Begynd med at 

dumpe Boehner og Obama. 
 

Fra LaRouche-bevægelsen: Tiden er kommet til at 

fjerne Obama og de øvrige moralsk degenererede fra 

magten 

12. september 2014 - Lyndon Larouche gav et inter-

view torsdag eftermiddag til det russiske nyhedsagentur 

RIA Novosti/Voice of Russia, som går i luften lørdag, 

hvor han kom med et opråb om at fjerne alle de »moralsk 

degenererede« fra magten i Washington – med præsident 

Obama som den første. Interviewet fandt sted med præsi-

dent Obamas tale til nationen onsdag aften som bag-

grund, hvor han endnu engang frækt demonstrerede den 

kendsgerning, at han har til hensigt at gå uden om Kon-

gressen for at begynde endnu en krig med Irak og Syrien.  

Alt imens Lyndon LaRouche støtter general Martin 

Dempseys krav om en kampagne med maksimal indsats 

for at udslette den Islamiske Stats svøbe og andre britisk 

og saudisk støttede jihadister, så har den plan, som præ-

sident Obama forklarede onsdag aften, ingen forbindelse 

med de forslag, som generalstabscheferne og andre råd-

givere har forelagt for ham. Præsidenten nægter at gå til 

Kongressen for at få den lovformelige bemyndigelse 

under artikel 1, sektion 8 i Den amerikanske Forfatning 

og i Resolutionen om Bemyndigelse til at føre Krig – 

præcis lige som han nægtede at gå til Kongressen før 

krigen for regimeskift i Libyen i 2011. Dette er helt klart 

forbrydelser, der berettiger til en rigsretssag. Som 

LaRouche sagde til RIA Novosti/Voice of Russia, burde 

Obama være blevet smidt ud af embedet for længe siden. 

Vi har nu nået et punkt, hvor hans omgående afsættelse 

er af afgørende betydning for USA’s overlevelse. 

Det var en særlig foragtelig handling fra præsidentens 

side at levere denne krigssmøre aftenen før 13-års dagen 

for 11. september-angrebene i 2001 på World Trade Cen-

ter og Pentagon. Mens amerikanerne mindedes ofrene for 

angrebene den 11. september, var Obama i færd med at 

sende udenrigsminister John Kerry til Saudi Arabien – 

for at træffe foranstaltninger til, at saudierne kan være 

vært for træningslejre til de såkaldte »sikkerhedskontrol-

lerede« syriske oprørere, som både skal besejre IS og 

vælte Assad-regeringen i Damaskus. At overdrage et 

sådant ansvar til saudierne udgør en forræderisk handling 

fra en præsident, som gentagne gange har løjet over for 

familierne til ofrene for 11. september og fortsat skjuler 

saudiernes rolle i de oprindelige angreb den 11. septem-

ber ved at nægte at frigive de 28 sider fra den originale 

Fælles Kongresundersøgelse.   

Til trods for Formand for Repræsentanternes Hus 

John Boehners anstrengelser for at støtte og beskytte 

Obama i sin seneste forbrydelse, som berettiger til en 

rigsretssag, så havde Lyndon LaRouche absolut ret, da 

han sagde til den russiske interviewer den 11. september, 

at Obama er på vej til at gå ned. Torsdag var Boehner 

formand for et eksplosivt møde i Husets Republikanske 
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Parlamentariske Gruppe, hvor flere medlemmer nægtede 

at godkende Obamas krav om yderligere 1 mia. dollars til 

at træne og bevæbne de syriske oprørere til at bekæmpe 

IS, som en del af en verserende, fortsat resolution. Huset 

udsatte det til næste uge, da det blev klart, at der ikke er 

tilstrækkelig støtte til Obama og til en fortsat resolution 

om fortsat at finansiere regeringen til og med december. 

Obamas beslutning om atter engang at føre landet ud i 

krig uden Kongressens formelle godkendelse må vise sig 

at blive hans fald. En upartisk gruppe af medlemmer af 

Repræsentanternes Hus og senatorer er kommet frem og 

har kritiseret Obama hårdt for at nægte at søge om Kon-

gressens bemyndigelse. Intet er sikkert i denne situation – 

bortset fra, at Obama må væk. 

Obamas afvisning af at arbejde sammen med syrerne 

for at besejre IS garanterer, at der kun er to muligheder, 

hvis Obamas plan sættes i værk: Enten vil operationen 

mislykkes ynkeligt, fordi den er afhængig af svage 

og/eller forræderiske styrker, som faktisk er allierede 

med IS – inklusive saudierne, tyrkerne og briterne; eller 

også vil amerikanske tropper – hundrede tusinder af dem 

– snart igen befinde sig på jorden i Irak og også i Syrien. 

Højtplacerede amerikanske militærfolk har gjort det klart, 

at det amerikanske militær er på sammenbruddets rand 

efter mere end et årti med to krige, og at endnu en lang-

varig krig i Mellemøsten fuldstændig vil ødelægge de 

væbnede styrker. 

Dette er, hvad USA er blevet drevet ud i efter otte år 

med Bush-Cheney og yderligere fem år med Obama. 

Enten udvikler det amerikanske folk og Kongressen til-

strækkelig rygrad til at dumpe denne præsident, eller 

også går nationen ned med flaget. Så enkelt er det. 

I sit interview med de russiske medier gjorde 

LaRouche det også klart, at det er presserende nødven-

digt med et nyt præsidentskab, som trækker på de kvali-

ficerede talenter, som kan samles sammen. Han under-

stregede, at tidligere præsident Bill Clinton er den centra-

le figur - den eneste figur, som kan organisere et nyt og 

effektivt præsidentskab. 

I stedet for at promovere meningsløse krige, som blot 

leverer brændstof til morderiske jihadister som den Isla-

miske Stat, og som sluttelig kan trække hele planeten ind 

i en termonuklear udslettelseskrig, ville et mentalt sundt 

USA alliere sig med BRIKS-landene under anførsel af 

Kina og Rusland, og lancere et globalt program med 

investeringskapital-intensiv, virkelig vækst. I stedet pro-

moverer Obama, sammen med det britiske premiere-fjols 

David Cameron, at Europa skal gennemtvinge flere sank-

tioner mod Rusland, på trods af den ukrainske våbenstil-

stand. Disse sanktioner vil fremskynde disintegrationen 

af den europæiske økonomi og yderligere nødsage Rus-

land til at søge alliancer, de har tillid til, i Asien og med 

BRIKS-nationerne og deres voksende netværk af alliere-

de. Shanghai Cooperation Organization (SCO) skal mø-

des i dag, og man er ved at færdiggøre planerne for en 

tredje, ny udviklingsbank, SCO-banken, som skal finan-

siere store udviklingsprojekter i Central- og Nordasien. 

Obama må stilles for en rigsret nu, hvilket baner vejen 

for et nyt, amerikansk præsidentskab, som formes af den 

sidste, fungerende, amerikanske præsident – Bill Clinton. 

Der er intet alternativ i dette sandhedens øjeblik.  
 

Fra LaRouche-bevægelsen: Forsøg ikke at kontrollere 

en ukontrollerbar krig. Obama for en rigsret nu. 

Skab en løsning for USA 

15. september 2014: Under den udvikling, der er fo-

regået, siden topmødet mellem BRIKS og dettes allierede 

nationer fandt sted i Fortaleza i midten af juli måned, har 

den nye politik med fred gennem udvikling for alle nati-

oner ændret potentialet for hele den internationale situa-

tion. 

Kinas nye Silkevejspolitik, som er et centralt punkt i 

hele denne ændring, udgør en »konfuciansk idé om op-

bygning af fremtiden og opbygning af en harmonisk ver-

densorden«, som Helga Zepp-LaRouche sagde ved hjem-

komsten fra et langt og banebrydende besøg i Kina. 

»Dette er et dynamisk koncept, som ikke er på samme 

plan, og derfor ser de ikke sig selv som værende i kon-

kurrence [med andre nationer], fordi den Nye Silkevej er 

et fuldstændig åbent koncept: Alle er velkommen til at 

deltage.« 

USA må tilslutte sig denne bestræbelse og dens nye, 

internationale udviklingsbanker, for at redde sig selv fra 

det transatlantiske finanssystems og de transatlantiske 

økonomiers kollaps og ruin. 

Men »idioterne på Wall Street ønsker ikke, at vi skal 

gøre det«, sagde Lyndon LaRouche under diskussionerne 

i National Policy Committee i dag. »Idioterne vil slå os 

alle ihjel, hvis de får chancen.« Den krig, som Barack 

Obama og hans britiske imperieherrer nu er i færd med at 

sprede, har en potentiel, termonuklear karakter, som 

LaRouche atter understregede, og denne form for stor-

brand, som genereres fra en del af planeten, kan ikke 

forhindres i at nå andre dele. 

Med hensyn til Obamas specifikke og vanvittige 

krigsmission sagde LaRouche, at det absolut er tilfældet, 

at Obamas nye krig faktisk er endnu en krig for regime-

skift imod Syrien, med det formål at vælte og dræbe lan-

dets præsident. 

Det britiske Underhus’ undersøgelsesafdeling har ud-

stedt en rapport mandag morgen, som er publiceret i en 

artikel i London Telegraph, og som siger, at bombning af 

Syrien nu, sådan, som Cameron og Obama kræver, ville 

være ulovligt og en overtrædelse af international lov. 

Den kendsgerning, at denne institution gjorde dette 

netop nu, sagde LaRouche, betyder, at Obama står for at 

bombe Syrien. Og en masse kongresmedlemmer er villi-

ge til at sidde og se på. 

Men når Golem
1
 Obama først lancerer det, så er det 

ukontrollabelt – ukontrollabelt for Kongressen, for de 

britiske imperialister, eller for de saudiske anstiftere, 

Forts. s. 6  

                                                           
1 En Golem er en mytisk skikkelse, der ofte ses som en 

menneskelignende statue, der er givet liv og bevægelig-

hed. Golem-myten menes at have jødisk oprindelse. 
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HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

I modsætning til Vesten opererer Kina ikke på basis 

af geopolitik 

15. september 2014 – Alt imens mange i Vesten høj-

lydt insisterer på de geopolitiske illusioner, der går ud på 

at ’hæmme’ Kinas hastige, økonomiske vækst for at be-

vare det amerikanske og europæiske overherredømme, så 

bragte Helga Zepp-LaRouche, netop hjemvend fra Asien, 

et helt andet perspektiv om Kina med tilbage: 

»Den kinesiske nation er en kultur, som ikke er impe-

rialistisk, og hvis interesse består i yderligere at udvikle 

menneskeheden, hvilket netop er konceptet bag idéen om 

Den nye Silkevej.« 

»Senest siden Deng Xiaopings reformer med at an-

vende de korrekte, videnskabelige principper, har Kina 

virkeliggjort den største, økonomiske transformation, 

noget land har gennemført på denne planet. Og de befin-

der sig nu ved et punkt, hvor de siger: Vi vil transformere 

de andre, endnu uudviklede områder af Kina og hæve 

befolkningens levestandard, og frem for alt vil vi gøre 

denne udviklingsmodel tilgængelig for alle i form af Den 

nye Silkevej, i traditionen efter Den gamle Silkevej. Det-

te er et åbent koncept. Alle inviteres til at deltage og bi-

drage. Det er udtrykkeligt inkluderende og ikke rettet 

mod de angivelige, geopolitiske interesser hos andre 

nationer eller grupper af nationer.« 

 »Det er en meget vigtig forskel. Det er ikke geopoli-

tik, men et dynamisk koncept om den menneskelige arts 

opadgående udvikling. Og jeg vil opfordre alle vore see-

re, som ikke tror mig, til at sende mig deres spørgsmål. 

Jeg er mere end villig til at gå ind i en dialog med jer, for 

det er af afgørende betydning for Tyskland, at vi forstår 

dette.« 

I sit BüSo-webcast den 11. september blev Helga 

Zepp-LaRouche spurgt om det alternativ til vestlig poli-

tik, som er i færd med at udvikle sig omkring BRIKS. I 

sit svar kom hun også ind på sine indtryk af sit besøg i 

Kina i slutningen af august og begyndelsen af september 

måned. 

Ikke alene fortsætter Kina med at gøre spektakulære 

fremskridt med opbygning af infrastruktur over hele lan-

det – i et tempo, som er uhørt i Europa i dag, understre-

gede hun – men regeringen tilstræber samtidig at sikre, at 

befolkningen forbliver bevidst om sin lange og rige kul-

turelle arv, såsom Den store Mur og Silkevejen. Hun fik 

selv et indtryk af dette under den ekskursion for at »fast-

lægge de faktiske omstændigheder« omkring Den gamle 

Silkevej, som hun og andre deltog i, i det vestlige Kina. 

Hendes to uger lange besøg var pakket med møder og 

konferencer, men hun ønskede at opregne summen af 

sine oplevelser. »Dette er af stor betydning: Vi må sikre, 

at den tyske befolkning og andre i Europa og Amerika får 

en korrekt forståelse af, hvad det er, der foregår i Kina 

med Silkevejen og Kinas rumfartspolitik.« 

Det, som man generelt hører fra tænketanke i Vesten, 

sagde Zepp-Larouche, er, at Kina bare vil udvide sin 

indflydelse, og fremme sin imperialistiske ekspansion. 

»Intet kunne være mere forkert«, var hendes kommentar. 

Men disse vesterlændinge bedømmer Kinas økonomiske 

politik og rumfartspolitik ved at projicere på Kina, hvad 

de selv gør, når de forfølger geopolitiske interesser, lige-

som EU gør det og ønsker at ekspandere EU mere endnu. 

+Både den tidligere EU-udenrigspolitiske repræsentant 

Solana og formand for EU-kommissionen Barroso har 

sagt, at der ikke er nogen grænse for EU’s ekspansion. 

»EU er en neo-imperialistisk enhed, som forfølger 

geopolitiske interesser og anser dem for at være i åbenlys 

modstrid med andre landes angivelige geopolitiske inte-

resser, såsom USA, Rusland, Kina og BRIKS-gruppen. 

Og det er det, der er galt.« 

Men det, der motiverer kinesisk politik, og det, som er 

blevet BRIKS’ og et omkring dette voksende antal landes 

ledestjerne, fortsatte Zepp-LaRouche, »er ikke geopoli-

tik. Folk i Vesten kan ikke engang forestille sig, at der er 

lande, som ikke opererer på basis af neo-liberalisme, 

monetarisme, positivisme og geopolitik, og hvis sæt af 

aksiomer måske ikke er identiske med, med er meget lig 

de tanker og principper, som Gottfried Leibniz
2
 fremkom 

med ved slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18. 

århundrede – dvs., et ægte udviklingsperspektiv for men-

neskehedens universelle historie, som er helt sammenlig-

nelig med Den amerikanske Revolutions historie eller 

med John Quincy Adams
3
, en af USA’s første præsiden-

ter, som sagde: Vi behøver en alliance af suveræne repu-

blikker, som tilsammen deltager i menneskehedens mål 

til alles gensidige fordel. 

»Det er eftertrykkeligt, hvad Kina gør i dag.« 

Det er der mange mennesker, der muligvis ikke for-

står, eller tror på, sagde Zepp-LaRouche. Men hun kan 

forsikre dem om, at Kina i øjeblikket opererer på bag-

grund af 5.000 års kinesisk historie, mere end noget andet 

land. Det manifesterer sig, f.eks., i den rolle, som Konfu-

cianisme stadig spiller i Kinas identitet i dag, og også i 

andre »dejlige ting«, såsom kinesisk cuisine, som er ver-

densberømt. 
 

Tale af Helga Zepp-LaRouche 

transformerer Beijing konference om Ny Silkevej 

7. september 2014 – Helga Zepp-LaRouche talte i 

Beijing til en stor forsamling den 5. sept. om »Et bælte, 

en vej«, sponsoreret af China Investment Magazine, som 

er en gren af den Nationale Udviklings- og Reformkom-

mission, hovedkommissionen for planlægning af økono-

misk politik under den kinesiske regerings statsråd. Som 

den første af, hvad der planlægges at være en årlig tilba-

gevendende begivenhed, deltog mange forskere i forum-

met fra mange betydelige kinesiske tænketanke, der har 

                                                           
2
 Læs: Fra Schiller Instituttets Temahæfte 4, juli 1997: 

»Den klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi« 

http://www.schillerinstitut.dk/th4-lhl.html 
 
3 Læs: Hovedartikel: Lær af historien: »John Quincy 

Adams om den amerikanske republiks mission og dens 

forhold til Rusland« 

http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1670 

 
 

http://www.schillerinstitut.dk/th4-lhl.html
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1670
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til opgave at udvikle et program for det Økonomiske 

Silkevejsbælte. Alt imens diplomater fra flere ambassa-

der deltog og var aktive i begivenheden, så syntes Schil-

ler Instituttet at være den eneste, udenlandske tænketank, 

som deltog i konferencen. 

I en tale forud for fru Zepp-LaRouches tale understre-

gede en anden taler, professor Bao Shixiu, Lyndon og 

Helga LaRouches rolle i skabelsen af idéen om den Nye 

Silkevej. I de ti minutter, som var afsat til hendes tale, 

gennemgik hun Schiller Instituttets rolle i udviklingen af 

konceptet med den Eurasiske Landbro i begyndelsen af 

1990’erne, og som kulminerede ved Beijing-konferencen 

i 1996. Mens flere økonomiske kriser intervenerede for at 

afbryde det, der var tænkt at skulle være en fredsorden 

for det 21. århundrede, sagde hun, så skabte præsident 

Xis tale i Astana, Kasakhstan sidste år en ny bølge af 

optimisme, som har transformeret verden. Hun forklarede 

dernæst den finansielle krises natur og advarede om, at 

der ventede en stor eksplosion forude og opremsede de 

»fire love«, som Lyndon LaRouche har udviklet til at få 

verden ud af krisen og drive den frem mod fremtiden: 

Bankopdeling gennem Glass/Steagall-loven; en Natio-

nalbank i traditionen efter Hamilton; en Hamiltonpolitik 

med kredit til investering øremærket til infrastrukturop-

bygning på basis af langfristede kreditaftaler; og et 

rumprogram som videnskabelig drivkraft med det formål 

at udvikle fusionskraft og minere helium-3 på Månen 

som brændstof til programmet. Hun opfordrede dernæst 

indtrængende til, at programmet med den Nye Silkevej 

blev udarbejdet med henblik på at trække verden væk fra 

geopolitik og etablere et nyt paradigme, baseret på men-

neskehedens fælles interesser. 

Hendes tale placerede omgående hele spørgsmålet på 

et højere niveau og, for dem, som ikke kendte fru Zepp-

LaRouche, kom det som noget af en overraskelse. Under 

Spørgsmål & Svar og aftenens session var der imidlertid 

en tendens til at vende tilbage til spørgsmålet om »geopo-

litik«, der krævede flere interventioner fra fru Zepp-

LaRouches side for at få tingene tilbage på rette spor. På 

et tidspunkt reagerede en noget utilfreds professor, som 

syntes at være udmærket tilfreds med at bevare Kina 

hovedsagligt som et landbrugsland, på, hvad han troede, 

hun havde sagt. Om han havde misforstået det, eller gan-

ske enkelt gav sin utilfredshed luft, så gjorde flere af 

talerne en særlig indsats for at rose det perspektiv, som 

hun havde rejst. 

Der deltog også flere unge mennesker, og et af dem 

rejse sig på dette tidspunkt og sagde, at han slet ikke 

havde haft til hensigt at tale, men at han følte det var 

nødvendigt på dette tidspunkt for at understrege betyd-

ningen af det, fru Zepp-LaRouche havde sagt, for Kina. 

Den omstrejfende professor blev sandsynligvis passende 

tugtet, da han ikke kom med yderligere bemærkninger 

under resten af konferencen. 

Ved den efterfølgende banket kom mange af deltager-

ne op til hendes bord for at udbringe en skål for hendes 

bidrag. Og selve arrangørerne var himmelhenrykte over 

konferencen, som de følte var blevet transformeret af 

Helga Zepp-LaRouches deltagelse. 
 

Helga Zepp-LaRouche siger:  

Bekæmp IS gennem udvikling; Gør ørkenen frugtbar 

 10. september 2014 – I et af sine mange interviews 

med kinesiske medier i den første uge af september fik 

grundlægger af Schiller Instituttet [i Tyskland] Helga 

Zepp-LaRouche stillet det afgørende spørgsmål: Hvordan 

bekæmper man ’ISIS’ og lignende terrorgrupper? Fru 

Zepp-LaRouche, som i årtier har været forkæmper for 

det, som nu er Kinas ’Ny Silkevejspolitik’, svarede, at 

langfristet og højteknologisk økonomisk udvikling er 

nøglen. Spørgsmålet til hende kom fra intervieweren 

Zheng Chenguang fra China Radio International. 

CRI: »Hidtil har den eneste mulige løsning for alle 

disse vestlige regeringer været simpelt hen at bombe 

ISIS, men det vil ikke løse problemets rødder. De talte 

om mere samarbejde og koordinering fra forskellige lan-

de for at løse problemet. Kan De pege på nogle af de 

mere konkrete bestræbelser, som kan udføres for at af-

holde det fra at sprede sig …« 

Zepp-LaRouche: »Allerede tilbage i november 2012 

arrangerede Schiller Instituttet en konference i Frankfurt, 

hvor vi præsenterede en omfattende freds- og udviklings-

plan for hele området, fra Kaukasus i Centralasien, til 

Afghanistan og til Golfen, og til Middelhavet. Så hele 

dette område må behandles under ét. 

Dernæst må Silkevejen forlænges til alle disse lande. 

Og hvis Rusland, Kina, Indien, Iran, forhåbentlig USA 

og de europæiske lande, samarbejder og erklærer ørkenen 

krig – hvis man ser på kortet, kan man se, at fra Atlanter-

havskysten i Afrika, over Sahel-zonen, Sahara, Den sau-

diarabiske Halvø, Iran til Kina, har man et stort ørken-

bælte. Dette er praktisk talt ubeboeligt for mennesker, der 

er ingen landbrug, ingen byer.« 

»Så vi har forberedt en udviklingsplan, som grund-

læggende set ville forlænge Silkevejen, eller, som vi 

undertiden kalder det, den Eurasiske Landbro, ind i dette 

område for at udvikle ørkenen gennem tre metoder: Man 

kan bruge vandet fra grundvandsmagasiner, man kan 

omdirigere nogle floder, man kan skabe dæmninger, men 

det vigtigste er, at man må have fredelig atomkraft til 

storstilet afsaltning af havvand, og dernæst bruge dette 

vand til at få ørkenen til at grønnes. Og på denne måde 

kan man få landbrug, industri, man må opbygge infra-

struktur i hele dette område i samme tæthedsgrad som 

f.eks. i Tyskland …« 

»Hvis man således har denne tilgang, kan man på 

denne måde give de unge mennesker i dette område et 

økonomisk fremtidsperspektiv, for mange af dem ville 

ikke slutte sig til terroristerne, hvis de havde et håb om 

en økonomisk fremtid. Så løsningen må være fred gen-

nem udvikling.« 

Ironisk nok havde Washington Post en lang historie 

den 10. september, som anklagede Kina for at bygge et 

højhastigheds, »Ny Silkevejs«, -jernbane gennem nogle 

af Moder Naturs mest ugæstfri områder, Lanzhou til 
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Urumqi, og videre til Europa, »for at cementere Kinas 

kontrol over sin Xinjiang-region med muslimsk flertal, 

gennem investeringer og økonomisk vækst …«   
 

Fra side 3… som kunne ødelægge sig selv; det er ukon-

trollabelt for os. Det kunne betyde massedød, inklusive 

for USA. Ude af kontrol, sagde LaRouche, er ude af kon-

trol. 

Obama er allerede gået vidt, alt for vidt. Hans næste 

skridt kunne blive afslutningen af civilisationen. Stands 

ham, få ham fjernet fra embedet, eller resultatet bliver 

ukontrollabelt. Man kan ikke indtage en forsvarsposition 

imod en sådan trussel. Man må standse det. VI MÅ 

STANDSE DET. Smid Obama ud. Få sandheden om 11. 

september og terrorisme frem.  

Og LaRouche bemærkede igen, at tidligere præsident 

Bill Clinton forstår den rolle, han må spille i at få lukket 

Obama ned og erstatte ham; og at det også er hans ansvar 

at gøre det. LaRouches bevægelse kender sit ansvar for at 

gøre dette, og må udføre det nu. 

»Det, vi har brug for i USA netop nu, er en passion, 

der kan drive USA’s folk til at skabe løsningen. Det er 

disse ting, som vil afgøre, om USA fortsat vil eksistere 

eller ej.« 
           

Russisk udenrigsminister: Latinamerika bliver en af 

grundpillerne i den nye, økonomiske verdensorden 

29. august 2014 – »Latinamerika bliver en af grund-

pillerne i den nye, økonomiske verdensorden«, sagde den 

russiske udenrigsminister Sergei Lavrov i et interview til 

Russia Today, publiceret den 27. august. 

Som en refleksion af den hurtighed, hvormed BRIKS-

udviklingsparadigmet går frem, og Latinamerikas rolle i 

denne udvikling, understregede Lavrov, at Rusland sam-

arbejder med alle de latinamerikanske lande, men især 

med Brasilien, Argentina, Cuba, Chile, Peru og Venezue-

la. Latinamerika er et levende område, sagde han, som 

bevæger sig i retning af en multipolar verden. 

Lavrov refererede til den russiske præsident Vladimir 

Putins »historiske« rundrejse til Brasilien, Argentina og 

Cuba på det tidspunkt, da BRIKS-topmødet fandt sted 

midt i juli måned, hans deltagelse i selve topmødet, og 

hans møder med tolv latinamerikanske ledere. Som en 

del af Putins »brede program«, understregede Lavrov, 

drøftede han afgørende vigtige spørgsmål som energi, 

transport, forsvar, rumfart og sværindustri, »områder, der 

er af stor interesse for alle.« 

Se på alle de forskellige, regionale organisationer, 

som eksisterer i området, påpegede udenrigsministeren, 

som alle sammen er involveret i økonomiske integrati-

onsprocesser. »Der er ikke et land, som ikke, på den ene 

eller anden måde, er tilsluttet mindst en integrationsorga-

nisation, og«, understregede han, »vi har relationer med 

hver eneste af disse alliancer, og, uden undtagelse, med 

alle Latinamerikas lande.« 

Fra nu af, understregede Lavrov, vil både Rusland og 

dets latinamerikanske partnere mødes på officielt grund-

lag langt hyppigere, og han mindede om, at Rusland hav-

de indgået mellemstatslige handels- og samarbejdskom-

missioner men mange af disse nationer.  
 

Nye store BRIKS-relaterede projekter   

kommer stadig til 

12. september 2014 – Det forcerede tempo med store 

projekter, som sættes i gang af BRIKS-nationerne og 

deres samarbejdspartnere, fortsætter ufortrødent. Dagens 

meddelelser: 

* Kina og Rusland bygger nu en ny havneby ved Det 

japanske Hav. People’s Daily kom torsdag med en rap-

port, som blev opsamlet af pressen i hele verden, om, at 

den nye havn i Zarubino, i Primorsky Krai, ligger 18 km 

fra den kinesiske grænse og kunne blive en af de største 

havnebyer i det nordøstlige Asien og få en omsætning på 

60 mio. tons last om året. Handlen skulle efter sigende 

være blevet indgået i maj måned, da Putin deltog i Kon-

ferencen om Interaktion og Forholdsregler til Opbygning 

af Tillid i Asien (CICA) i Shanghai, hvor man også ind-

gik aftalerne om gasledninger og hermed relaterede afta-

ler. 

* Den sydafrikanske landbrugsminister Senzeni 

Zokwana, som er i Indien til Indo-Sydafrika-ugen, opfor-

drede sydafrikanske landmænd til at drage fordel af 

BRIKS udviklingsbanken. »Banken er et redskab for 

vækst i BRIKS-landene og især for landbrug i vores om-

råde. Den skaber mulighed for at finansiere partnerskaber 

og voksende markeder for vore produkter.« Zokwana 

skal mødes med sin indiske modpart, Radha Mohan 

Singh, i Mumbai. Ministeren sagde, at BRIKS-banken 

ville komme på tale under hans drøftelser med Singh. 

* Et møde mellem repræsentanter fra Indien, Kina og 

Nepal fandt sted torsdag i Kathmandu, arrangeret af Ne-

pals Institut for Internationale og Strategiske Studier. 

»Nepal, Indien og Kina må samarbejde inden for områ-

derne vandkraft, turisme og telekommunikation, så folk 

fra de tre lande kan få gavn af et sådant samarbejde«, 

sagde de. Den tidligere direktør for det indisk-tibetanske 

grænsepoliti, Gautam Kaul, sagde, at Nepal og Indien bør 

samarbejde inden for områderne energi og infrastruktur, 

så begge lande kan opnå velstand for deres folk. 

* Kina meddelte torsdag, at jernbanen, som er under 

opførelse fra Lhasa til Kathmandu, nu er nået frem til den 

nepalesiske grænse ved Shigatse, og at et tog med 16 

vogne, fyldt med ilt, tog den to timer lange tur med 848 

passagerer. Den 2,2 mia. dollars dyre forlængelse af Qin-

ghai-Lhasa-jernbanen (færdiggjort i 2006) til Shigatse, er 

den kostbareste jernbane, der nogen sinde er bygget i 

verden, pga. det barske terræn og de utallige nødvendige 

broer og tunneller. Jernbanen til Kathmandu forventes 

færdig i 2020 og vil erstatte den 1300 år gamle karavane-

rute, som stadig bruges i dag som handelsvej. Det over-

ordnede mål er en landrute fra Beijing gennem Hima-

layabjergene til Sydasien.  
 

Rusland og Syrien advarer om, at amerikanske luft-

angreb i Syrien uden bemyndigelse fra FN er i strid 

med international lov 
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12. september 2014 – Regeringsembedsmænd fra 

Rusland og Syrien har udsendt en erklæring, efter at den 

amerikanske præsident Obama holdt sin krigstale 10. 

september, hvori de advarer om, at amerikanske luftan-

greb på syrisk territorium uden bemyndigelse fra en FN-

resolution vil være en overtrædelse af international lov. 

Talsmand for det russiske Udenrigsministerium Ale-

xander Lukashevich sagde d. 11. september, at ISIS er 

den samme enhed i Irak som i Syrien, og at »det er nød-

vendigt at bekæmpe denne ondskab i overensstemmelse 

med FN Sikkerhedsråds resolutioner, idet Syriens og 

Iraks suverænitet og territoriale integritet respekteres«, 

rapporterede det russiske nyhedsbureau ITAR-TASS. 

Lukashevich udtalte yderligere, »Den amerikanske 

præsident har talt direkte om muligheden for, at de ame-

rikanske væbnede styrker angriber den Islamiske Stat i 

Irak og Levanten (ISIL) ’s stillinger i Syrien, uden sam-

tykke fra den legitime regering. Dette skridt vil, uden en 

beslutning i FN’s sikkerhedsråd, være at betragte som en 

aggressiv handling, en grov overtrædelse af international 

lov«, rapporterede det iranske Fars Nyheds Bureau 

(FNA). 

Den syriske regering advarer også om, at international 

lov må respekteres, idet den gentager sit ønske om, og 

villighed til, at bekæmpe terrorisme, som den har gjort 

det flere gange tidligere i år ved to møder i Geneve. 

Det Syriske Arabiske Nyhedsbureau (SANA) citerede 

præsidentens politiske rådgiver og medierådgiver Dr. 

Bouthaina Shaaban for at sige, at »Rusland og Kina siger, 

at ethvert angreb på Syrien uden forudgående koordinati-

on med dem og den syriske regering vil være en aggres-

sionshandling«, og at USA ikke skal gå i aktion »uden at 

tage disse landes reaktioner, inklusive Syrien, Iran, Kina 

og Rusland, med i betragtning.« Idet hun udtalte sig til 

den Beirut-baserede Tv-kanal Al Mayadeen, kritiserede 

hun Obamas erklæring om, at han ville »jage og nedlæg-

ge terrorister, hvor de end opholder sig.« 

Fars Nyhedsbureauet citerer også Syriens minister for 

nationale forsoningsspørgsmål Ali Haidar for at fortælle 

reportere, at »enhver aktion af denne type uden samtykke 

fra den syriske regering er en aggressionshandling mod 

Syrien. Der må være samarbejde og koordination med 

Syrien, og der må foreligge en syrisk godkendelse af 

enhver aktion, hvad enten den er militær, eller ej.« 

En talskvinde for Irans Udenrigsministerium blev ci-

teret af The London Guardian og Fox News for at betviv-

le »seriøsiteten« af koalitionen imod ISIL, eftersom nog-

le af de lande, der har forpligtet sig til at bekæmpe ISIL, i 

realiteten har støttet terroristerne. 
 

Skotsk uafhængighed: Imperiet piler rundt for at 

undgå at blive direkte ramt 

7. september 2014 – Med ca. 10 dage tilbage, før 

skotterne afholder folkeafstemning den 18. september, 

om de skal skilles fra Storbritannien, har den seneste 

meningsmåling sendt Imperiet til tælling. Tallene fra 

YouGov-meningsmålingen den 6. sept. viste, fraregnet 

ved-ikke-stemmerne, at 51 % af skotterne, adspurgt nu, 

er for uafhængighed; 49 % var imod. Før lørdagens tal 

kom frem, havde No. 10 Downing Street forklaret tallene 

fra YouGov-meningsmålingen den 1. sept. – som viste 

marginen nede med tre procentpoint – som følelse, der 

overtog forstanden. YouGov har til stadighed bragt lave-

re tal for Ja end konkurrenter, hævder rapporter fra agen-

turerne. 

Premierminister Cameron responderede på nyhederne 

ved at meddele, at han i dag ville rådføre sig med Dron-

ningen, som tilfældigvis er forskanset i sit slot i Skotland. 

Eftersom tiden er ved at løbe ud, sagde finansminister 

George Osbourne den 6. sept., at der ville blive udarbej-

det planer i de kommende dage for at give Skotland mere 

autonomi omkring skat og udgifter. Tidligere havde pre-

mierminister David Cameron nedlagt veto mod en tredje 

afstemningsmulighed om større decentralisering og sat-

sede på, at et skarpt valg mellem ja eller nej ville levere 

en klar sejr til status quo. Cameron er nu sandsynligvis 

ved at fortryde denne beslutning. 

»Man vil i de næste par dage se en handleplan for at 

give Skotland flere beføjelser … Så vil Skotland få det 

bedste af begge verdener. De vil både undgå risiciene ved 

adskillelse, og få større kontrol over deres egen skæbne, 

hvilket er, hvad mange skotter ønsker, tror jeg«, sagde 

Osbourne til BBC. »Større beføjelser over skattestignin-

ger, langt større budgetselvstændighed … større kontrol 

over de offentlige udgifter, over velfærdsydelser, og en 

mangfoldighed af andre ændringer.« 

I tillæg til, hvad Osbourne kunne, eller ville, tilbyde 

for at dæmme op for tidevandet for uafhængighed, har de 

bemyndigede i Labour Party – hvis eksistens trues af 

tabet af 41 parlamentsmedlemmer for Labour fra Skot-

land – beordret deres MP’ere i Glasgow til at føre kam-

pagne i byens syv parlamentsvalgkredse, som alle holdes 

af Labour; seks af dem med mere end 50 % af stemmer-

ne. 
        

Royal Bank of Scotland og Lloyds Bank sår panik 

over skotsk uafhængighed 

13. september 2014 – Både Royal Bank of Scotland 

og Lloyds Banking Group advarer skotske husejere om, 

at skulle de stemme for uafhængighed den 18. sept., kun-

ne det blive vanskeligere for dem at få et huslån. 

Man bør huske, at disse trusler kommer fra to finans-

enheder, som måtte modtage bail-out af skatteborgerpen-

ge til et beløb af 65 milliarder pund, og næppe er eksem-

pler på god finansiel styring, mildt sagt. De har begge 

sagt, at de vil flytte deres hovedkvarter til London, hvis 

det bliver et »ja« den 18. sept. De og andre banker farer 

forvirret rundt og udtænker »nødplaner«, hvis Skotland 

skulle finde på at bryde ud af Det forenede Kongerige. 

British Petroleum og Standard Life taler også hyste-

risk, rapporterer The Guardian i dag. Med antydningen 

af, at et uafhængigt Skotland ville være ustabilt, advarede 

BP’s direktør Bob Dudley om, at de fremtidige udsigter 

for Nordsøen ville være bedst tjent med, at Det forenede 

Kongerige forblev samlet, fordi »fremtidige langfristede 

investeringer kræver skattemæssig stabilitet og sikker-

hed.« 
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Administrerende direktør for Bank of England Mark 

Carney blev efter sigende grillet af parlamentsmedlem-

mer i Finansministeriets særlige komite tidligere på ugen, 

over de finansielle implikationer af et uafhængigt Skot-

land. Han forsikrede MP’erne om, at Threadneedle Street 

(Gaden i London, hvor Bank of England ligger, -red.) 

havde nødplaner til at håndtere skotsk uafhængighed.   
 

Draghis ECB vil antage stor gribberolle for 

europæiske bankers dårlige gæld 

31. august 2014 – Den europæiske Centralbank 

(ECB) vil efter al sandsynlighed, på sit møde den 4. sep-

tember, annoncere i det mindste en køreplan for »kvanti-

tative lempelser« (QE), med trykning af euro for at op-

købe giftig, privat og statslig gæld med Federal Reserve, 

Bank of England og Bank of Japan som model. Federal 

Reserves 4 billion dollar store opkøb siden 2010 har 

skabt skummende obligationsbobler ud af selv subprime 

ejendomsgældspapirer, inkl. dem, som er udstedt af nogle 

få europæiske storbanker. Men det, at ECB har været 

forhindret i QE, har muliggjort den virkelige situation at 

vokse frem: Europæiske storbanker har mere end 2 billi-

oner euro (henved 3 billioner dollars) i ubetalelig gæld 

stående på deres regnskaber som »aktiver«. 

Med hele EU-økonomien, som er i færd med at falde 

ned i en »recession« for tredje gang på seks år, og defla-

tion, som rammer Italien, Spanien og andre økonomier, 

er ECB nu rede til at ignorere europæiske forfatninger. 

Det har givet kontrakter til to investeringsbanker om at 

skabe ABS (asset-backed securities, værdipapirer med 

sikkerhed i underliggende aktiv-puljer) primært fra gæld 

fra ejendomsmarkedet, som ECB kan opkøbe. Frankrigs 

Manuel Valls, atter premierminister, sagde den 31. au-

gust, at en desperat Francois Hollande vil kræve QE fra 

Draghi, når de mødes 1. september. 

Mængden af dårlige lån, som Europas zombie-banker 

forsøger at sælge, beløber sig nu til 1,72 billioner dollars, 

iflg. data indsamlet af Bloomberg 

(http://www.bloomberg.com/news/2014-08-25/europe-

bank-cleanup-driving-1-72-trillion-of-asset-sales.html). 

Disse banker forsøger at aflæsse mere og mere dårlig 

gæld, især gæld på ejendomsmarkedet (i det væsentlige 

tvangsauktioner) efterhånden, som deres tilstand forvær-

res. 

Zombierne bortrangerer, under anførsel af Barclays, 

Unicredit og Credit Suisse, flere handler, dårlige lån og 

ødelagte investeringer over til enheder, som skal sælges 

eller nedgeares. Sådanne dårlige aktiver til salg er steget 

med 65 % siden slutningen af 2013. Artiklen bemærker, 

idet den giver en idé om giftens virkelige omfang, at 

Barclays kommer disse dårlige lån i en nedgearings-

enhed, og denne enhed indeholder nu nominelle værdier 

for 777 mia. dollars! 

Der er hidtil i 2014 kun blevet solgt for 40 mia. dol-

lars af zombie-bankgæld. Store hedgefond-»gribbe« er i 

marken, anført af CarVal (afdeling af Cargill), Lone Star 

og Cerberus. Som tilfældet med Argentina og Elliot As-

sociates har vist, kan sådanne fonde potentielt forvandle 

sådanne handler – som i overvældende grad omfatter 

ejendomsmarkedet – til et helvede for de oprindelige 

låntagere. De forventer profitrater »i cifrene 13 - 19« på 

dem. 

ECB vil, gennem at gå ind i QE med denne tilstand af 

bankaktiver i Europa (ligesom de amerikanske bankers 

tilstand af lignede aktiver i 2010), blive den »store grib«, 

som muliggør de andres profit.  
 

Rusland opdaterer sin militærdoktrin som svar på 

NATO-provokationer 

2. september 2014 – Rusland vil opdatere sin militær-

doktrin ved slutningen af 2014 til at reflektere nye sik-

kerhedstrusler, inkl. NATO-ekspansion, USA’s planlagte 

missilskjold og den politiske krise i Ukraine, sagde vice-

chef for det Russiske Sikkerhedsråd, Mikhail Popov, til 

RIA Novosti i et interview her til morgen. »Vi planlæg-

ger at færdiggøre ændringerne til militærdoktrinen i år«, 

sagde Popov og pegede på en særlig arbejdsgruppe, som 

er blevet dannet for at tage sig af dette. »Jeg er ikke i 

tvivl om, at spørgsmålet om NATO’s militære infrastruk-

tur, som griber ind på vore grænser, inklusive gennem 

alliancens ekspansion, fortsat vil være blandt de største 

militære trusler mod den Russiske Føderation«, sagde 

han. 

»I 2010 udløste dette punkt af militærdoktrinen en 

skarp reaktion … En række fremtrædende embedsfolk 

bebrejdede vort lands ledere, at deres tænkning var for-

ældet og hævdede, at NATO ikke var Ruslands fjende … 

Vi blev forsikret om gode intentioner, men de seneste års 

manøvrer indikerer noget radikalt andet«, tilføjede Po-

pov. Blandt de øvrige sikkerhedstrusler nævnte han 

USA’s og NATO’s faste beslutning om at styrke deres 

strategiske, offensive potentiale ved at bygge et globalt 

missilforsvarssystem. 

Den opdaterede sikkerhedsdoktrin vil også omtale 

»fremvæksten af nye militære trusler mod den Russiske 

Føderation med relation til begivenhederne omkring det 

arabiske forår, den militære konflikt i Syrien og situatio-

nen i og omkring Ukraine.« Tillæg til doktriner vil end-

videre understrege Ruslands uafhængighed inden for 

produktion af våben, udstyr og anden militær udrustning. 

»Livet viser, at pålideligheden hos visse af vore vestlige 

partnere er en midlertidig ting, og det er, uheldigvis, tæt 

knyttet til den politiske situation«, understregede Popov.  

 

GLASS-STEAGALL, IKKE EU-FASCISME 

Bankunionen vil tage dine penge og dit liv! 

Vi har løsningen på den økonomiske krise: 
 

Glass/Steagall bankopdeling: Skatteydere og bankkun-

der skal ikke betale for bankers spillegæld 

Nyt kreditsystem: Statskreditter til produktive investe-

ringer og økonomisk opbygning 

Infrastruktur–Fusionsøkonomi: Transformér økono-

mien med visionære projekter og fusionskraft 

 

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunkts-

program for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

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