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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg, 

ved Foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg, 

2. dec. 2014: 

»Ved BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, i mid-

ten af juli, blev man enige om i fællesskab at etablere en 

Ny Udviklingsbank og en valutafond (CRA), der tilsam-

men signalerede, at det voksende politiske, strategiske og 

økonomiske samarbejde i BRIKS og den stigende inte-

gration af BRIKS-landenes økonomier nu havde nået et 

punkt, hvor man var klar til at præsentere omverdenen 

for et alternativ til det nuværende kollapsende, vestligt 

dominerede internationale finanssystem med centrum i 

City of London og Wall Street. 

BRIKS-landenes ledere gjorde det klart, at deres akti-

viteter ikke ville begrænse sig til BRIKS-landene, men 

være et tilbud om økonomisk udvikling til hele verdens 

befolkning. Man lagde grundlaget til en ny retfærdig 

økonomisk verdensorden, der gør det muligt for alle nati-

oner og folkeslag at få adgang til økonomisk udvikling på 

lige fod. Denne vision har været kernen i Lyndon 

LaRouches internationale politiske bevægelse gennem de 

seneste 40 år og i Schiller Instituttets arbejde siden dets 

grundlæggelse i 1984.« 

 

Læs hele Tom Gillesbergs fremlæggelse for Folketin-

gets Udenrigsudvalg: 

Læs Schiller Instituttets Nyhedsorientering for de-

cember måned: 

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer på 

Radio Schiller: 
 

www.schillerinstitut.dk 
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KOM TIL POLITISK  

ORIENTERINGSMØDE v/Tom Gillesberg 
 

Torsdag 8. januar 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 
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I dette nummer: 

 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche:  

Lad os få USA og Europa til at tilslutte sig BRIKS’ 

nye paradigme, for det er den eneste strategi til at 

undgå krig, der vil virke, Læs s. 2 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 15. dec. 2014: 

Vi står over for en fuldstændig ny situation; spørgs-

målet drejer sig om USA som Hamilton forstod det, 

Læs s. 1 

 

Andre Nyheder: 

Kina er i færd med at opbygge videnskab langs med 

Silkevejen, Læs s. 3 

NATO træner til krig mod Rusland, Læs s. 4 

Mikhail Gorbatjov advarer: Det er vanskeligt at ned-

gøre russerne. Vi kender vores værd, Læs s. 4 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 15. dec. 2014: 

Vi står over for en fuldstændig ny situation; 

spørgsmålet drejer sig om USA,  

som Hamilton forstod det 

I løbet af den seneste uge har en fuldstændig ny situa-

tion udviklet sig i USA og derfor også globalt set, som på 

den ene side markeres af udgivelsen af »Torturrapporten« 

fra Det amerikanske Senats Særlige Komite til Undersø-

gelse af Efterretningsvæsenet, og på en anden side det 

oprør, som fandt sted i den amerikanske Kongres imod 

en forholdsregel i Omnibus-budgetforslaget, som skulle 

ophæve sektion 716 i Dodd/Frank-loven, der havde ude-

lukket nogle af de mest risikable transaktioner med deri-

vater fra at være under FDIC’s (den amerikanske, statsli-

ge indskudsgarantifond, -red.) garantiordning. 

Dette har kastet Lyndon LaRouche og hans venner ud 

i en fuldstændig ny form for nationalt og internationalt 

lederskab. Når man først er blevet kastet ud i den form 

for lederskab, har man intet andet valg end at leve op til 

det. 

Udgivelsen af torturrapporten har potentiale til at om-

støde hele det diktatoriske regime, som blev etableret 

efter 11. september. Hvis den føres frem i sin fuldeste 

udstrækning, kunne denne rapport, i kombination med 

frigivelsen af det 28 sider lange kapitel af den fælles 

kongresundersøgelsesrapport om den udenlandske spon-

sorering af 11. september, hvor, som man sagde under 

Watergate-perioden i 1970’erne, »alle træerne i skoven 

vil falde«. (Fortsættes s. 3) 

mailto:*%20si@schillerinstitut.dk%20*%20www.schillerinstitut.dk%20*
http://www.schillerinstitut.dk/


2 

 

 

Tom Gillesberg, formand for Det Danske Schiller Institut, siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling« 

Hvad siger DU? 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

Lad os få USA og Europa til at tilslutte sig BRIKS’ 

nye paradigme, for det er den eneste strategi til at 

undgå krig, der vil virke. 

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter, 

forberedte denne videotale den 6. dec. til Instituttets mø-

de den 13. december i New York City, såvel som andre 

møder i Boston, Detroit, San Francisco og Houston.  

Jeg tror, at hvis den gennemsnitlige amerikaner vid-

ste, hvor tæt vi er på Tredje Verdenskrig, ville folk 

strømme ud på gaderne, og de ville kræve en ændring af 

Obamaregeringens aktuelle politik. 

Den tidligere chef for den russiske hærs generalstab, 

general Juri Baluyevskij, gav for et par dage siden et 

interview, hvor han sagde, at en konflikt mellem NATO 

og Rusland allerede er i gang; at den begyndte med en 

informationskrig, med en enorm psykologisk kampagne, 

der lagde pres på befolkningens tankegang, og at en 

egentlig militærmagt blot vil være denne kampagnes 

slutfase. Da han blev spurgt, om han mente, det endnu 

kunne standses, sagde han, at han mente, det ulykkeligvis 

ikke længere var muligt; at mekanismerne var blevet sat i 

gang; at vore modstanderes mål er blevet klart defineret: 

De vil forsøge at forhindre Rusland i at blive deres lige-

værdige partner, militært og økonomisk. 

På en nylig konference i Slovakiet sagde premiermi-

nister Robert Fico, at han mente, at sandsynligheden for 

en atomkrig, der involverede flere lande end blot Ukraine 

og Rusland, lå på 70 %. 

I går var der en gruppe mennesker i Tyskland, meget 

betydningsfulde dignitarer, der udstedte en appel til den 

tyske regering og det tyske parlament, med titlen »Igen 

krig i Europa? Ikke i vores navn!« [Se EIR, 12. dec., 

2014; hør Radio Schiller 8. dec.] De skitserede her, hvor-

for de tror, at den aktuelle politiske kurs vil føre til en 

krig med Rusland på kort sigt, og de appellerede til den 

tyske regering og til medierne om at stoppe misinforma-

tionskampagnen og dæmoniseringen af Rusland og Kina. 

Apellen var underskrevet af tidl. kansler Gerhard Schrö-

der, tidl. præsident Roman Herzog, tidl. chef for Sikker-

hedskonferencen i München, Horst Teltschik, og mange 

betydningsfulde personer fra industrien, det politiske liv, 

medierne og den kulturelle verden. 

Dette er vældig godt, for vi befinder os netop nu på en 

konfrontationskurs med Rusland på kort sigt, som ude-

lukkende kun kan betyde civilisationens udslettelse. 

Alt dette begyndte egentlig med de neokonservatives 

politik på det tidspunkt, da Sovjetunionen opløstes, og 

hvor de neokonservative besluttede at skabe et verdens-

imperium sammen med briterne, baseret på Det britiske 

Imperium som model, og baseret på det »specielle for-

hold« mellem Storbritannien og USA. Og på alle de 

skridt, man siden har taget – de ’farvede revolutioner’ 

mod Ukraine og Georgien; forsøget på at gøre det samme 

i mange andre lande i verden, for at fremkalde et regime-

skift i alle lande, der ikke ville underkaste sig denne idé 

med imperiet. Det løfte, man afgav dengang, i forbindel-

se med den tyske genforening, om, at man ikke ville ud-

vide NATO’s grænser frem til Ruslands grænser, blev 

selvsagt brudt. 

Sanktionerne mod Rusland er, som den russiske uden-

rigsminister Sergei Lavrov for nylig sagde, i virkelighe-

den ikke rettet mod at tvinge Rusland til at ændre sin 

politik, men mod at skabe en sådan økonomisk ravage i 

Rusland, at den russiske befolkning ville vende sig mod 

Putin og vælte hans regering, og dernæst ville man arbej-

de på en opsplitning af den Russiske Føderation. 

Alt dette udgør en situation, der ikke må finde sted, 

for der er et alternativ. Det, som massemedierne i USA 

fuldstændig har udeladt, er den kendsgerning, at, siden 

juli måned i år, siden BRIKS-landenes topmøde i Forta-

leza, Brasilien, er et fuldstændig nyt, økonomisk system i 

færd med at blive udviklet meget, meget hurtigt. Vi har i 

øjeblikket en situation, hvor over halvdelen af menne-

skeheden – BRIKS-landene, de fleste sydamerikanske 

lande, mange asiatiske lande og endda nogle afrikanske 

lande, som Egypten og Sydafrika – har betrådt en vej 

mod en total eksplosion af økonomisk genopbygning, af 

udviklingsprojekter, som var blevet forbudt af IMF’s 

betingelsespolitik i de seneste mange årtier.  

I kølvandet på topmødet i Fortaleza hjælper Kina 

f.eks. nu Nicaragua med at bygge en sekundær Panama-

kanal på fem år igennem Nicaragua, som øjeblikkeligt 

skaber 50.000 jobs; projektet vil skabe to havne; en ho-

vedtransportlinje fra det ene ocean til det andet; en ny by, 

en ny international lufthavn, og det vil transformere Ni-

caragua fra at være et fattigt land til at være et meget, 

meget forhåbningsfuldt land med fremgang. 

Det samme sker i mange sydamerikanske lande; Kina 

hjælper Brasilien med at bygge en transkontinental jern-

banelinje fra Brasilien og hele vejen til Peru. Mange af 

disse lande samarbejder om at bygge nye atomkraftvær-

ker, mellem Rusland og Argentina, Kina og Brasilien, 

Indien og Rusland og i mange andre kombinationer; og 

de vil også betræde vejen med en absolut fantastisk ud-

forskning af rummet. 

Disse lande har også skabt nye finansinstitutioner, 

som udelukkende kun er helliget finansiering af den fysi-

ske økonomi og udviklingsprojekter, og som er hengivent 

loyale over for befolkningens almene vel. Der er den 

Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, fra Kina; 

der er BRIKS-landenes Nye Udviklingsbank, og Shan-

ghai Cooperation Organization er i færd med at skabe en 

ny bank. Ligeledes er de sydasiatiske lande i SAARC 

(Sydasiatisk Association for Regional Kooperation) i 

færd med at skabe en ny bank. Der er en ny udviklings-

fond for Silkevejen. 

Alle disse projekter vil gå i en meget positiv retning 

for at fjerne disse landes fattigdom på blot nogle få år. 

Siden Indiens nye premierminister Narendra Modi til-

trådte embedet, har der været en sand eksplosion af entu-

siasme i Indien. Han har bebudet, at han vil bygge 100 

nye byer og skabe 1 million nye jobs om måneden; han er 

i færd med at genoplive 30 vandstyringsprojekter, der 

blev sat i bero efter mordet på Indira Gandhi. Så der er en 

entusiasme i Indien, som I ikke kan forestille jer! 
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Tom Gillesberg, formand for Det Danske Schiller Institut, siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling« 

Hvad siger DU? 

Dette samme er sandt for Kinas vedkommende: Tro 

ikke ét eneste ord af det, I har hørt om Kina! Jeg har væ-

ret i Kina to gange i år, og jeg kan forsikre jer om, at 

befolkningen er absolut optimistisk. De er overbevist om, 

at det utrolige, kinesiske, økonomiske mirakel, som de 

var i stand til at præstere på blot 30 år, vil muliggøre en 

industriel revolution, som det tog de fleste europæiske 

lande, og USA, 200 år at præstere! Og da præsident Xi 

Jinping annoncerede den Nye Silkevej som grundlaget 

for en ny, økonomisk verdensorden, så betød det simplet 

hen, at den kinesiske regering nu tilbyder, at ethvert land, 

som måtte ønske at deltage, kan gentage de samme prin-

cipper for dette kinesiske, økonomiske mirakel i deres 

eget land. 

Jeg er fuldstændig sikker på, at den eneste måde, 

hvorpå en optrapning mod Tredje Verdenskrig kan stand-

ses, er, at vi tager imod præsident Xi Jinpings tilbud, som 

han kom med ved afslutningen af APEC-topmødet på en 

fælles pressekonference med præsident Obama. Her invi-

terede den kinesiske præsident Obama til, at USA og 

andre store lande burde tilslutte sig den Nye Silkevej og 

disse nye finansinstitutioner. 

Jeg har ikke hørt Obama komme med noget svar, der 

sagde, at det ville han gøre, men jeg er fuldstændig sikker 

på, at de europæiske lande, som er i oprør over faren for 

krig, er fuldstændig i stand til at tilslutte sig BRIKS-

landene med henblik på denne globale udvikling. 

Og jeg appellerer til jer: Vi må få USA til at stoppe 

denne krigsholdning over for Rusland og Kina, og vi må 

få USA til at samarbejde med BRIKS om en ny, økono-

misk verdensorden. 

Vi vil kun komme ud af denne dødbringende fare for 

civilisationens eksistens, hvis vi får USA til at tilslutte 

sig dette nye paradigme, som disse lande allerede lever i. 

Tro ikke på propagandaen! Kina er baseret på konfucian-

ske idéer netop nu; Indien har genoplivet Mahatma Gan-

dhis og Jawaharlal Nehrus store ånd; og denne optimisme 

er dyb og har været smitsom for befolkningerne i disse 

lande. Et fuldstændig andet paradigme er allerede virk-

somt i disse lande, der, sammen med andre asiatiske, 

afrikanske og sydamerikanske lande trods alt repræsente-

rer civilisationens flertal. 

Så lad os tilslutte os, lad os få USA og Europa til at 

tilslutte sig BRIKS, tilslutte sig dette nye paradigme; for 

det er den eneste strategi til at undgå krig, der vil virke. 

 

(Forts. fra s. 1) 

I betragtning af den kendsgerning, at torturprogram-

met blev gennemført under Bush/Cheney-regimet og blev 

beskyttet af Obama og hans Justitsministerium, har udgi-

velsen af rapporten potentiale til at transformere det ame-

rikanske, politiske landskab. 

Det har helt specifikt potentiale til på forhånd at øde-

lægge Jeb Bush’ kandidatur og således, med Hillary Clin-

tons tilbagetrækning fra at komme i betragtning som 

præsidentkandidat, at skabe betingelserne for, at tidligere 

præsident Bill Clinton kan spille en ledende rolle i gen-

rejsningen af det amerikanske præsidentskab. 

En sådan udvikling ville skabe betingelserne for, at 

USA kan afvise Det britiske Imperiums geopolitiske 

fremstød for krig mod Rusland og Kina, og i stedet gå 

med i BRIKS for at skabe en ny, retfærdig, økonomisk 

verdensorden. 

Den kendsgerning, at John Boehner appellerede til 

Barack Obama om at komme ham til undsætning, og at 

både Barack Obama og Jamie Dimon, formand, præsi-

dent og direktør for J.P. Morgan, piskede demokraterne 

ind i geledderne på Capitol Hill, skaber et krystalklart 

billede af det amerikanske folks fjendes ansigt lige så 

magtfuldt, som hele paraden af de brutale Bushfolk, in-

klusive Cheney, Rove, Rodriguez og Hayden, som op-

træder på søndags-talkshows for at forsvare tortur.  

På trods af Pyrrhussejren med vedtagelsen af Omni-

bus-budgetforslaget, så har kombinationen af de to frem-

stød, imod tortur og imod bail-out-politikken, redefineret 

amerikansk politik. 

Som LaRouche erklærede i lørdags, så var disse ud-

viklinger i USA til dels udløst af fremvæksten af en koa-

lition af kræfter i Tyskland imod kansler Merkels anti-

russiske politik. Da Merkels politik blev væltet, var sce-

nen sat for udviklinger i USA. 

Lyndon LaRouche tilføjede: »Spørgsmålet er nu, at 

man ikke kan lade dækket være ubesat, isæt i USA, så de 

kunne få et come-back!« 

Søndag understregede Lyndon LaRouche, at 

LaRouche-bevægelsen nu befinder sig i en position, hvor 

den kan udøve voksende lederskab nationalt og internati-

onalt. I denne sammenhæng understregede han, at 

spørgsmålet drejer sig om USA, som Hamilton forstod 

det. Det, der derfor må lægges vægt på, er princippet om 

nationen. I USA må vi fortsætte med at koncentrere os 

om New York-området som en løftestang til at få natio-

nen og verden i bevægelse. Forsøg ikke at reducere tin-

gene til et lokalt eller delstatsspørgsmål. I USA må vi 

have en national anskuelse, ellers vil vi fejle. Vi må fo-

kusere på USA’s enhed som nation, hvor delstaterne blot 

er en del af et nationalt system. 

Helga Zepp-LaRouche, der talte fra Tyskland, under-

stregede det internationale ekko af det, der er sket, og 

understregede, at til trods for Bush-ligaens forsøg på at 

intimidere andre, så kan ånden ikke stoppes tilbage i 

lampen. Hun sagde, at der er en enorm chance for, at 

USA kan stoppe effekten af indsprøjtningen af nazistisk 

filosofi i vore institutioner. Dette er en unik chance for at 

gå tilbage til USA’s sande identitet som en republik. 

Situationen kan gå to veje – enten til Himlen, eller til 

Helvede. Hun vendte dernæst tilbage til temaet, som 

Lyndon LaRouche har udviklet, med hensyn til 

LaRouche-bevægelsens unikke ansvar ved denne korsvej, 

og sagde, at det er vores job at sikre, at dette er et vende-

punkt i historien for det gode.  

 

Kina er i færd med at opbygge videnskab langs med 

Silkevejen 

12. dec. 2014 – Sammen med Kinas initiativ for at 

skabe en »Ny Silkevej« er landet engageret i en intensiv 

opbygning af videnskabelige kapaciteter i det vestlige 
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Tom Gillesberg, formand for Det Danske Schiller Institut, siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling« 

Hvad siger DU? 

Kina gennem skabelsen af nye universiteter og viden-

skabs- og teknologiinstitutioner, repatriering af kinesiske 

forskere, der er blevet uddannet i udlandet, og ved at 

tiltrække udenlandske forskere til at komme til Kina. En 

omfattende artikel i Science-magasinet af Kevin Holden 

beskriver nogle specifikke tilfælde, som giver fingerpeg 

om kvaliteten af dette meget fokuserede initiativ fra den 

kinesiske regerings side. 

»Kinas bemærkelsesværdige økonomiske fremvækst 

driver også fremskridt inden for videnskaberne frem«, 

noterer Holden, »og disse sammenflettede tendenser er i 

færd med at transformere de vestlige dele af landet«. En 

stor del af finansieringen kommer gennem Kinas Natio-

nale Naturvidenskabelige Stiftelse. I et interview fra 

2013 med Science forklarede lederen af stiftelsen, Yang 

Wei: »Kina må foretage en overgang fra at være et øko-

nomisk kraftcenter til at være et teknologisk kraftcenter, 

og dernæst til at blive et videnskabeligt og kulturelt 

kraftcenter. For at opnå dette mål har vi brug for mange 

forskere.« 

Holden nævner som et eksempel Lanzhou i Kinas 

nordvestlige provins Gansu, »en del af den antikke Silke-

vej«, hvor Lanzhou Universitetet har henved 20.000 ba-

chelor-studerende og flere end 10.000 bachelors, der 

koncentrerer sig om fysik, kemi og de såkaldte informa-

tionsvidenskaber. Chengdu, hovedstaden i provinsen 

Sichuan i det sydvestlige Kina, forklarer han, har nogle af 

Kinas nyeste universiteter, inklusive Det teknologiske 

Universitet, der har flere end 32.000 studerende og flere 

end tre dusin forskningsinstitutter. Begge regioner er 

vært for rumopsendelsescentre og er naturlige magneter 

for udvikling af rumteknologier. 

Forskere, der er født i Kina og uddannet i udlandet 

(hovedsageligt i USA), og som er repatrieret i Kina, ser 

muligheder for forskning, som de ikke har i vesten. Det 

Kinesiske Videnskabsakademis program for Hundrede 

Talenter-prisen er i færd med at bringe respekterede vi-

denskabsfolk tilbage til Kina. I Miljø- og Ingeniørforsk-

ningsinstituttet for Kolde og Øde Egne i Lanzhou er der 

flere end 40 udenlandske eksperter, der er gæsteprofesso-

rer, eller som gør tjeneste i rådgivende komiteer, rappor-

terer Holden. 

Han konkluderer, at den Antikke Silkevej skabte for-

bindelse mellem andre kulturer og »hjalp den vestlige 

sektor af det kinesiske imperium med at skabe nogle af 

de mest avancerede byer og uddannelsescentre i menne-

skets historie … Det vestlige Kinas indsats i dag for at 

skabe en ’Ny Silkevej’, der sammenkobler hele Eurasien, 

og indsatsen for at tiltrække videnskabslærde fra hele 

Kina og hele verden, kunne samtidig transformere regio-

nen til at blive en ekspanderende oase for akademisk og 

videnskabelig viden.«  

 

NATO træner til krig mod Rusland 

11. dec. 2014 – I denne uge tog NATO’s krigsoprust-

ning endnu et skridt fremad med fuldførelsen af Exercise 

Trident Lance, som afholdtes med 3.700 tropper fra Gra-

fenwöhr, Tyskland, og andre lokaliteter. Øvelsens for-

mål, iflg. en rapport i Stars & Stripes, var at »forbedre 

effektiviteten og reaktionstiden, med hvilken alliancens 

landtropper kunne respondere på en international krise«. 

Scenariet, rapporterer S&S endvidere, »drejede sig om 

den hypotetiske invasion af NATO-medlemmet Estland«. 

Selv om man påbegyndte planlægningen af øvelsen for to 

år siden, satte NATO-øverstbefalende Philip Breedlove 

den direkte i den aktuelle sammenhæng. 

»Som man har set det i løbet af de seneste par måne-

der, så har Ruslands aggressive handlinger i Ukraine 

udløst Alliancens indledning af en række forholdsregler 

af beroligende og adapterende art, for at berolige vore 

allierede og tilpasse vore militære organisationer til de 

nye sikkerhedsbetingelser i Europa«, sagde han. »Trident 

Lance er en del af det, som vil blive et fast og kontinuer-

ligt aktivitetsniveau, som vil omfatte store og små øvelser 

for at sikre, at vore styrker er parat til at respondere med 

kort varsel, når det er nødvendigt.« 

Generalløjtnant John Nicholsen, øverstbefalende for 

Land Command, sagde, at øvelsen viste, at kommandoen 

nu endelig har nået sin fulde, operationelle evne. 

»Vi har lært en enorm masse af øvelsen, men vi er og-

så overbevist om, at vi kommer meget kapable ud af den-

ne øvelse, og at vi som en alliance er i stand til at udføre 

landoperationer i stor skala«, sagde Nicholsen.  

 

Mikhail Gorbatjov advarer: Det er vanskeligt  

at nedgøre russerne. Vi kender vores værd 

13. dec. 2014 – I et interview med Time Magazine, 

publiceret den 11. december, advarede tidligere sovjeti-

ske præsident Mikhail Gorbatjov Obamaregeringen mod 

at presse Rusland mht. Ukraine-spørgsmålet og sagde, 

»det er vanskeligt at nedgøre russere. Vi kender vores 

værd.« 

Artiklen, skrevet af Simon Shuster, er baseret på et in-

terview fra november. Den påpeger, at Gorbatjov er dybt 

bekymret over den kolde krig, som han hævder, vi allere-

de befinder os i og siger, at i stedet for at behandle Rus-

land som en ligeværdig partner, »forsøgte Vesten at 

skubbe os ud af politik«. Han sagde endda, »folk taler 

igen ikke alene om en ny kold krig, men om en varm. Det 

er, som en tid med store vanskeligheder er kommet. Der 

er turbulens i verden.« 

Med et forslag til at forhindre det Armageddon, som 

kunne blive resultatet, sagde Gorbatjov: »Vi må vende 

tilbage til dialog. Vi må stoppe denne udvikling. Vi må 

vende tilbage til det, vi begyndte på ved afslutningen af 

den Kolde Krig.« 

Gorbatjov anbragte retmæssigt skylden for den farlige 

krise på Washingtons dørtrin og sagde, »Jeg har lært, at 

man kan lytte til amerikanerne, men man kan ikke stole 

på dem«. Med beundrende udtalelser om Putins annekte-

ring af Krim fra Ukraine sagde Gorbatjov: »Putin be-

gyndte at handle på egen hånd. Og hans holdning var i 

flertallets interesse«.  

 

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

