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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg: 
 

»Vi befinder os på et afgørende og yderst skæbne-

svangert tidspunkt i menneskehedens historie. På den ene 

side er der blevet åbnet op for nogle helt utroligt store 

muligheder i kølvandet på det hurtigt udviklende samar-

bejde mellem BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indi-

en, Kina og Sydafrika), der har nået helt nye højder efter 

at man ved topmødet i Fortaleza, Brasilien, i midten af 

juli skabte grundlaget for en ny verdensorden. Man præ-

senterede ved den lejlighed en fælles valutafond og den 

såkaldte Nye Udviklingsbank, og diskuterede i detaljer, 

hvordan man fremover kunne koordinere alle aktiviteter 

på det internationale økonomiske, strategiske og politiske 

område med hinanden, fordi man vidste, at det er nu eller 

aldrig, hvis menneskeheden skal have en fremtid. Verden 

befinder sig i en meget kritisk tilstand, hvor det interna-

tionale finanssystem – det transatlantiske finanssystem, 

der styres fra City of London og Wall Street – når som 

helst kan bryde sammen.«  

 

Læs hele Nyhedsorientering for oktober,  

med analyse og strategi:  

 

Lyt til Radio Schiller 

 med seneste nyhedsopdateringer: 

 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK 

ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 13. november 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: Hans Schultz: 60 16 40 96 

 

Tag Ansvar! 

 

Vær en Nationsbygger! 

Indhold: 

 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

25 år efter den forpassede chance i 1989 har vi endnu 

en chance – denne gang den sidste! Læs s. 2 

 

Leder fra LaRouche-bevægelsen: 

30. okt. 2014: LaRouche kommer med en ligefrem 

vurdering af faren for krig, Læs s. 1 

 

Andre Nyheder: 

Kina fortæller Obama, han skal bekæmpe Ebola, ikke 

angribe Rusland, Læs s. 4  

 

Fra LaRouche-bevægelsen 30. okt. 2014: 

LaRouche kommer med en ligefrem vurdering  

af faren for krig 
Lyndon LaRouche er kommet med en række skarpe 

advarsler om den umiddelbare fare for en generel krig, 

hvis mål er hovednationerne i Eurasien, Rusland og Kina, 

som en følge af flere nylige provokationer. Under medar-

bejderdiskussioner i de seneste 72 timer kom LaRouche 

med den vurdering, at »verden er på randen af, hvad der 

omgående kunne blive til Tredje Verdenskrig.« 

Han refererede til en række provokationer, begyn-

dende med resultatet af parlamentsvalget i Ukraine søn-

dag, 26. okt., hvor en kombination af pro-NATO, oligar-

kisk-dominerede partier vandt flertallet i Rada’en (par-

lamentet). Inden for 48 timer trak ukrainerne deres un-

derskrift på den afgrænsende aftale, som var hovedele-

mentet i våbenstilstanden og den planlagte bilæggelse af 

krisen i Østukraine, tilbage. Åbenlyst neonazistiske parti-

er vandt over 15 % af stemmerne i søndagens valg, og 

Ruslands viceudenrigsminister Gennadij Gatilov har 

anmodet FN om at drøfte den trussel, som en genoplivel-

se af fascisme i Ukraine udgør. 

I Østukraine afholder pro-russiske styrker, som har 

kontrollen med to regioner, en folkeafstemning på søn-

dag, 2. nov., som russerne siger, de vil støtte op om. NA-

TO-landene og Kiev-regimet står stejlt på deres mod-

stand mod, at folkeafstemningen overhovedet finder sted, 

hvilket bidrager til krisestemningen. 

Den 28. okt. kom den polske regering med en meddelelse 

om en større flytning af militære styrker fra den vestlige 

til den østlige del af landet; det vil i løbet af de kommen-

de måneder og år placere NATO-landet Polens  

militære styrker på grænsen til Ukraine og Belarus.  

(forts. s. 3)  
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HOVEDARTIKEL: 

Helga Zepp-LaRouche: 25 år efter den forpassede 

chance i 1989 har vi endnu en chance –  

denne gang den sidste! 

2. nov. 2014 – Et kvart århundrede er lang tid. I mel-

lemtiden er en hel generation, som er født efter Murens 

fald den 9. nov. 1989, vokset op, og blandt dem, som 

dengang var børn, har mange kun en vag erindring om 

denne dag. Og dog var dette øjeblik en af historiens 

sjældne stjernestunder, et af disse kostbare øjeblikke, 

hvor menneskehedens skæbne kunne have været vendt til 

en positiv epoke. 

Det var et utroligt øjeblik; folk klatrede op på Muren, 

dansede på den og omfavnede hinanden med glædestårer 

strømmende ned over ansigtet. Og også i de følgende 

uger lå der en uhyre spænding over Tyskland – den laten-

te uvished om det ville forblive fredeligt, men også en 

løftet stemnings magi. Beethovens 9. symfoni blev sam-

tidig udsendt to gange over tysk fjernsyn til jul og syntes 

at være den eneste komposition, som kunne give dette 

historiske øjebliks løfte passende udtryk. 

Hvad er det, som er gået så katastrofalt skævt? I dag 

befinder store dele af verden sig i kaos, vi er på randen af 

en tredje, termonuklear verdenskrig, som ville udslette 

menneskeheden, hele Sydvestasien er blevet til Helvede 

på Jord, hvis terrorudsendinge også truer Europa, USA, 

men også Rusland, Kina eller Indien, og med Ebola truer 

en pandemi, som på grund af kriminelle undladelsessyn-

der udgør en fare for hele menneskeheden. 

Allerede umiddelbart efter Murens fald foreslog 

Lyndon LaRouche programmet for »Den produktive 

trekant Paris-Berlin-Wien«, med hvilket Østeuropas in-

dustrielle kapacitet kunne have været reddet og moderni-

seret. Efter Sovjetunionens opløsning foreslog vi så, med 

programmet for den Eurasiske Landbro som den Nye 

Silkevej, et koncept, med hvilket Europas og Asiens be-

folknings- og industricentre kunne være blevet forbundet 

gennem opbygning af infrastrukturen og de såkaldte ud-

viklingskorridorer. Da den hidtidige modstander i den 

Kolde Krig, Sovjetunionen, ikke længere eksisterede, 

kunne denne Nye Silkevej også have dannet grundlag for 

en fredsorden for det 21. århundrede, som forbandt folke-

slagene. 

I stedet for besluttede de neokonservative i kredsen 

omkring præsident Bush sr. og Margaret Thatcher at 

udvide den eneste, tilbageblevne supermagt, med Det 

britiske Imperium som model. Med Sovjetunionens fors-

vinden fandtes der ikke længere nogen, som kunne tvinge 

dem til at overholde de regler for gensidig kontrol eller 

krisehåndtering, som selv under den Kolde Krig blev 

anset for selvfølgelige.  

Meget hurtigt fandt man det ikke nødvendigt at holde 

de løfter, man havde givet Rusland om, at NATO aldrig 

ville udvides til Ruslands grænser, og skridt for skridt 

fulgte NATO’s og EU’s udvidelse mod øst og inddæm-

ningen af Rusland frem til den aktuelle trussel om udsta-

tioneringen af polske, militære støttepunkter ved den 

russiske grænse. 

For det nye globaliseringsregime var folkeretten, som 

er baseret på Den westfalske Fredstraktat, en forhindring, 

som det gjaldt om at afskaffe så hurtigt som muligt. Den 

nationale suverænitet, som garanteres i FN-charteret, og 

som stammer fra Den westfalske Fredstraktat, skulle 

ofres for overnationale strukturer, såvel som for den an-

givelige ret, at man måtte intervenere militært i hele ver-

den af »humanitære« grunde, som kom til udtryk i dok-

trinen om »Ansvar for at beskytte« (R2P, Responsibility 

to Protect). Den blev ledsaget af regimeskift imod »skur-

kestater« som Irak, Afghanistan, Libyen og også gerne 

Syrien og, om muligt, Iran; af »farverevolutioner«, som 

finansieredes med milliarder, og hvor betalte aktivister 

mobiliserede imod regeringer, som endnu ikke havde 

underkastet sig Imperiet – i Ukraine, i Georgien, i det 

»Arabiske Forår«; Thailands destabilisering, efterfulgt så 

snart som muligt af et »Maidan i Rusland«; dernæst 

uighurernes opstand i Xinjiang-provinsen imod Kina, og 

sluttelig Honkong.  

Ud af Zbigniew Brzezinskis oprindelige »Islamiske 

kort« i 1980’erne mod Sovjetunionen i Afghanistan vok-

sede så Taliban, al-Qaeda, al-Nusra og nu sluttelig IS-

kalifatet; i et kontinuerligt skift blev gårsdagens »fri-

hedskæmpere«, som skulle fjerne »skurkestater«, og som 

måtte støttes med amerikanske og britiske våben, til ter-

rorister, som man måtte føre krig imod – naturligvis altid 

ledsaget af en yderligere ophævelse og indskrænkning af 

borgerrettighederne og den angivelige nødvendighed af 

at totalovervåge sin egen og sine forbundsfællers befolk-

ning.  

Parallelt med afskaffelsen af den internationale rets-

orden gennem den brutale dominans af den stærkeres ret 

fulgte også fjernelsen af de love, som havde beskyttet det 

almene vel inden for det økonomiske område. Afregule-

ringen af banksektoren var til stadig større fordel for 

spekulanterne på bekostning af industri og landbrug. 

Svælget mellem rig og fattig blev stadig større, hvor 85 

personer ejer lige så meget rigdom, som 3,5 milliarder 

mennesker. Det fald i levestandarden i den såkaldte 

»fjerde verden«, som har stået på i årtier, og som er for-

årsaget af Den internationale Valutafonds betingelsespo-

litik og gribbefondenes praksis, har frembragt betingel-

ser, hvoraf Ebola blot er et eksempel på de kommende, 

smitsomme sygdomme, som truer menneskehedens eksi-

stens. 

Og alt imens NATO’s doktrin under den Kolde Krig, 

MAD-doktrinen, Mutual Assured Destruction (garanteret 

gensidig ødelæggelse) – altså, at menneskeheden selv 

ville udløse sin gensidige udslettelse i tilfælde af atom-

krig – allerede var et barbarisk Damoklessværd, som 

hang over menneskehedens hoved, så er forandringen 

efter afslutningen af den Kolde Krig endnu værre. For nu 

er det amerikanske missilforsvarssystem i Østeuropa, 

såvel som doktrinen om »Global Prompt Strike« og »Air 

Sea Battle« imod Kina, alle baseret på den utopiske fore-

stilling, at det ved hjælp af ny teknologi, såsom cyber-

krig, Stealth-teknikker og højpræcisionssystemer, skulle 
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være muligt at vinde et førsteangreb mod Rusland, Kina 

og andre atommagter. 

Det frygtelige er ikke blot, at dette Imperium, med 

alle disse rænkespil, har efterladt et blodigt spor af kaos 

og ødelæggelse; det afskyelige er, at »Europa« og Tysk-

land som en vasal næsten kritikløst har tilsluttet sig denne 

politik. Det allerførste, som må ske, er en uforbeholden 

indrømmelse af, at denne politik er fuldstændig og totalt 

mislykket og har bragt verden til randen af selvødelæg-

gelse. 

Lykkeligvis har de stater, som var blevet udset som 

ofre af denne imperiepolitik, taget konsekvensen og skabt 

en radikalt anden politisk og økonomisk mulighed. Orga-

nisationer, som tilsammen udgør mere end halvdelen af 

menneskeheden – BRIKS-staterne, UNASUR, CELAC, 

SCO, ASEAN og andre stater – har i over et år været i 

gang med at opbygge en alternativ, økonomisk verdens-

orden. Den kinesiske præsident Xi Jinping har sat opbyg-

ningen af den Nye Silkevej på dagsordenen i alle disse 

organisationer, som efterfølgende som sit resultat har haft 

en overflod af infrastrukturprojekter, avantgardeprojekter 

inden for energiområdet og rumforskning, kreditinstituti-

oner til finansiering af realøkonomien, såvel som kultu-

relt samarbejde på baggrund af de respektive, højkultur-

elle traditioner; en overflod, som man efter europæiske 

forhold næppe mere kan forestille sig. 

Kina, Indien, Rusland, Brasilien, Sydafrika, men og-

så mange andre stater, som er blevet smittet med BRIKS-

staternes utrolige optimisme, virkeliggør i dag netop det, 

som vi for 23 år siden foreslog med den Eurasiske Land-

bro/Nye Silkevej. Det vil sige, at dette program ikke me-

re blot er en idé, men at det nu også bliver omsat i prak-

sis. 

I BRIKS-staterne har der, frem for alt på grund af de 

fremragende lederegenskaber hos sådanne personligheder 

som Xi Jinping, Narendra Modi, Vladimir Putin, Dilma 

Rousseff og Jacob Zuma, længe hersket en optimisme i 

befolkningen med hensyn til fremtiden, som så godt som 

heller ingen i Europa blot kan forestille sig. Alle disse 

nationer ser sig selv som fremtidige rumfartsnationer, 

som innovationssamfund og kulturnationer, der fremstil-

ler menneskehedens fremtid langt mere menneskelig, og 

som vil indlede en fuldstændig ny æra. 

Konsekvensen af det her fremførte er, at verden i 

dag, 25 år efter Murens fald, atter er splittet: på den ene 

side finder vi den transatlantiske verden, som forfølger en 

imperial, monetaristisk politik til fordel for små magteli-

ter, og på den anden side finder vi en dynamisk kombina-

tion af stater, som har forpligtet sig til et lederskab til 

fordel for det almene vel og menneskehedens fremtid. De 

gode nyheder er, at denne splittelse på ingen måde er et 

jerntæppe, men på baggrund af Silkevejen er et åbent 

koncept, som alle verdens stater inviteres til at deltage i 

og arbejde med på. 

Virkeliggørelsen af den Nye Silkevej 25 år efter Mu-

rens fald, som et koncept, der skal forbinde folkeslagene, 

betyder ikke blot en fantastisk chance for, at vi her i Eu-

ropa kan komme ud af vores nuværende dilemma, som 

består i, at vi som vasaller i det angloamerikanske impe-

rium er viet til den sikre undergang, men det betyder også 

en triumf for de idéers magt, hvis tid er kommet. 

Og der findes intet bedre kunstværk til at fejre denne 

årsdag (den 9. november – Murens fald), end Beethovens 

komposition over Friedrich Schillers »Ode til glæden« 

med ordene: 

 

Favnet være millioner! 

Glædens kys til hver især! 

Brødre – over stjerners hær 

Må der bo en mild forsoner. 

 

 

(forts. fra s. 1) 

De vestlige medieberetninger om den russiske præsi-

dent Vladimir Putins tale den 24. okt. i Valdai-klubben i 

Sotji, Rusland, lyver aggressivt og siger, at talen var en 

direkte trussel mod Vesten, når kendsgerningen er, at 

talen var en nøgtern vurdering af faren for umiddelbar 

krig og en opfordring til at forlade geopolitikken fra den 

Kolde Krigs tid til fordel for den form for samarbejdsre-

lationer, som nu ligger i BRIKS-samarbejdet. 

Topembedsfolk i den kinesiske Folkets Befrielseshær 

har også klart noteret sig den nye militarisme, hvis mål er 

det asiatiske Stillehavsområde. I en tale den 15. sept. 

advarede general Peng Guangquian fra Folkets Befriel-

seshær om, at Japan er vendt tilbage til militarisme, op-

muntret af USA, og at dette nu atter udgør en fare for 

krig mellem Asiens store magter. Den amerikanske mili-

tærdoktrin, der bærer navnet »Asia Pivot« (omdrejnings-

punkt Asien), og hvis centrale element udgøres af doktri-

nen om Air-Sea Battle (krig i luften og på havet), har 

givet støtte til de militaristiske fraktioner i Japan, og 

Washington er i færd med at forsøge at lægge en ring 

rundt om Kina gennem opgraderede aftaler med Australi-

en, Fillippinerne, Vietnam, Singapore, Sydkorea og Ja-

pan. 

Det er disse udviklinger, som blandt andre har ligget 

til grund for Lyndon LaRouches fornyede advarsler om, 

at et klima for generel krig var i færd med at opbygges. I 

hjertet af Eurasien – i særdeleshed i det østlige Middel-

hav, den Persiske Golf og videre ind i Nordafrika – har 

en 30-års krig hærget, siden Zbigniew Brzezinski oprin-

delig lancerede Bernard Lewis-planen om at fremme et 

barbari som i den Mørke Tidsalder, tilsløret som islamisk 

fundamentalisme, hvis mål i 1979 var Sovjetunionens 

sårbare flanke, og med starten på Iran-Irakkrigen et år 

senere. 

Alle disse faktorer, advarer LaRouche, samles nu i 

det, som han advarede om i 1999 som »Stormen over 

Asien«. 

Under diskussioner søndag og tirsdag i denne uge 

forklarede LaRouche de faktorer, som kunne føre til en 

global udslettelseskrig, og krævede den omgående fjer-

nelse af præsident Obama fra embedet som helbredel-

sesmidlet, der er bydende nødvendigt, og som haster.  



4 

 

 

* Bliv aktivist – ved at uddele denne avis i din egen by! * Hjælp os – hjælp dig selv! – ved at udbrede løsningen på det økono-

miske kollaps og alternativet til Tredje Verdenskrig, mens tid er. * Ring 35 43 00 33 – og aftal nærmere med os.  

 

»Fra omkring søndag eftermiddag at regne«, sagde 

LaRouche til medarbejdere den 28. okt., »har der i hele 

det relevante område, med udgangspunkt i Europa, men 

centreret omkring Rusland, Kina og andre nationer i dette 

område, været et meget alvorligt, stærkt potentiale for en 

generel krig, som involverer Rusland og andre nationer 

omkring det, og som selvfølgelig ville føre til, at Kina 

blev inkluderet som et hovedelement i krigen.«  

»For der er sket det med hele dette bedrageri, at trus-

len er af en sådan art, at hvis Rusland ikke gjorde mod-

stand, og hvis modstanden ikke fremkom, så er konklusi-

onen, at vi meget snart vil befinde os i en termonuklear 

krig centreret omkring selve Rusland og hele regionen i 

området.«  

»Det er i øjeblikket det aktuelle potentiale«, advarede 

han. »Det betyder ikke, at dette er en forudbestemt begi-

venhed. Det betyder, at sandsynligheden for en sådan 

begivenhed er stor. Og det betyder, at hele verden snart 

kunne være i krig, med generelt folkemord, som et resul-

tat af den kædereaktion af virkninger, som en sådan 

handling forårsager.«  

»Dette betyder også, at hovedfokus for dette her også 

ligger på Obama. Nødvendigheden af at få Obama smidt 

ud af embedet er større nu end nogensinde før. Han skal 

smides ud af embedet, eller noget tilsvarende … for 

Obama er grundlægende set et britisk aktiv. Han har væ-

ret et britisk aktiv og et britisk redskab, lige siden han 

begyndte sin karriere …«  

»Derfor er denne sag brandfarlig«, forklarede 

LaRouche, »og planeten befinder sig nu tættere på ter-

monuklear krig end nogensinde tidligere. Det kunne være 

værre; en endnu værre krig kunne finde sted. For i disse 

sager kan man simpelt hen ikke forudsige, ja eller nej, 

hvad der vil ske. Men man kan sige, at hvis man trykker 

på knappen, den rigtige knap, så vil man være i krig, 

hvad enten det var hensigten eller ej. Og vi er ved dette 

punkt.«  

»Med mindre denne yderst store mulighed undertryk-

kes af en eller anden lykkelig, god handling, eller i det 

mindste en moderat handling, så er vi i fare for, at der i 

denne uge eller måske lidt senere udbryder en global, 

termonuklear krig.«  

»Så vi befinder os på en vægtskål, hvor det, man er i 

færd med at forårsage, er et forløb med generel, termonu-

klear krig. Med andre ord, så har vi ikke beviser for, at en 

generel, termonuklear krig snart vil begynde. Men vi har 

en meget klar udstilling af en meget aggressiv trussel om 

termonuklear krig. Hvilket ikke betyder, at den vil ske, 

men det betyder, at den truer med at ske, og denne trussel 

er større end nogensinde før i dette område af verden.«  

»Dette ville betyde, at Iran ville eksplodere; det ville 

betyde, at Kina ville være involveret i det her; det ville 

betyde, at Indien ville være involveret i det. Derfor ville 

verden generelt blive ødelagt og flået i stykker, hvis ikke 

dette her bringes under kontrol.«  

Dette vil være konsekvenserne, advarede LaRouche, 

hvis der ikke omgående tages skridt til at fjerne Obama 

fra embedet ved forfatningsmæssige midler, efterfulgt af 

handlinger med det formål at reparere relationerne til 

Rusland, Kina og Indien for at frembringe en kursæn-

dring i forløbet. 

Lykkeligvis er der, som resultatet af årtiers arbejde af 

Lyndon og Helga LaRouche og LaRouche-bevægelsen, 

en levedygtig mulighed, som allerede foreligger, for et 

nyt paradigme for relationer mellem suveræne national-

stater, der arbejder sammen om menneskehedens fælles 

mål. Regeringer, som repræsenterer halvdelen af befolk-

ningen på denne planet, har samlet sig omkring sådanne 

initiativer som BRIKS’ Nye Udviklingsbank, den Nye 

Silkevej, den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, 

samt andre bilaterale og multilaterale former for samar-

bejde for en lysere fremtid for menneskeheden. Det er 

denne ånd og disse konkrete planer om massive projekter 

for infrastruktur, fælles rumforskning, opnåelsen af ter-

monuklear fusionskraft inden for det næste årti, som taler 

løfterigt om en lys fremtid for menneskeheden – under 

forudsætning af, at de kræfter, der promoverer krig og 

folkemord, fratages enhver magt, de endnu måtte besid-

de.  

Menneskeheden befinder sig i sandhed ved en kors-

vej.  

 

Kina fortæller Obama, han skal bekæmpe Ebola, ikke 

angribe Rusland 

28. okt. 2014 – I dag publicerede Kinas officielle avis 

Global Times en kronik, som angreb »Obamas russiske 

kommentarer« i FN. Obamas tale sammenkædede Rus-

land, Ebola og ISIS som »tre trusler« mod verden. Repor-

teren byggede artiklen på et interview med Li Xing, en 

professor i russiske og asiatiske anliggender fra Rege-

ringsskolen ved Beijings Almene Universitet. Kronikken 

sammenkæder Obamas vanvittige bemærkning med 

George Soros’ ditto, som i denne uge advarede om »Eu-

ropas falliterklæring « over for russisk »ekspansionis-

me«. Artiklen svarer: »Faktisk er det de 28 EU-

bloklandes hastige ekspansion, som overskrider deres 

kapaciteter, som er en trussel mod Ruslands fundamenta-

le interesser, og ikke omvendt.« 

Artiklen slutter med en henvisning til den alvorlige 

Ebola-krise: »Lande som USA og Rusland må påtage sig 

deres ansvar som store magter og samarbejde om at 

håndtere sådanne globale trusler, i stedet for at udveksle 

bidende bemærkninger.« 

 

GLASS-STEAGALL,  

IKKE EU-FASCISME 

 

- bankunionen tager dine penge og dit liv!  

 

- VI HAR LØSNINGEN  

PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE: 

 

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunkts-

program for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

 

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

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

