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Torsdag 22. jan. 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 

 

I dette nummer: 

 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche:  

Historisk pressekonference i den amerikanske  

Kongres: Har man løjet for hele verden? Læs side 2 

  

Fra LaRouche-bevægelsen: 8. januar 2015: 

Riv Det britiske Imperium ned;  

indvarsl kreativitetsalderen! Læs side 1 

 

Andre Nyheder: 

FRANKRIGS 11. SEPTEMBER, Læs side 3 

Ukraine: Natalia Vitrenko udsteder appel til FN og 

verdens ledere om Jatsenjuks nazisme, Læs side 4 

Fra LaRouche-bevægelsen 8. januar 2015: 

Riv Det britiske Imperium ned;  

indvarsl kreativitetsalderen! 

Pressekonferencen i Washington i dag på Capitol Hill 

om de 28 hemmeligstemplede sider [af den særlige Kon-

gresundersøgelse af angrebet 11. sep. 2001, -red.] med 

tidligere senator Bob Graham og de nuværende kongres-

medlemmer Walter Jones og Stephen Lynch, var et hårdt 

slag mod Det britiske Imperium og deres globale terror-

apparat. Og det var på høje tid, at det skete, lød Lyndon 

LaRouches kommentar i dag. 

Så meget desto mere, fordi kun få timer, før presse-

konferencen i Washington begyndte, blev samme, bri-

tisk-styrede terrorapparat brugt i Paris, Frankrig, hvor 

maskerede og tungt bevæbnede terrorister dræbte 10 

journalister og to politibetjente på det franske, satiriske 

blad Charlie Hebdos kontor. På grund af deres finanssy-

stems ukontrollerbare implosion har Lyndon LaRouche i 

de seneste uger advaret om, at man kan regne med, at Det 

britiske Imperium vil tage krig i brug – inklusive finan-

siel, militær og irregulær krigsførelse, såsom terrorisme – 

i et forsøg på at fastholde deres dødsgreb om planeten. 

På pressekonferencen om de 28 sider fordømte sena-

tor Graham og kongresmedlemmerne Jones og Lynch 

ikke blot saudiernes rolle i 11. september-angrebene, men 

trak mere end én gang en parallel til »det britiske forræ-

deri« mod USA under borgerkrigen. Senator Graham 

krævede et »Lincolnsk« svar fra landets institutioner, 

hvilket er milevidt fra det, man hidtil har set fra Kongres-

sens og den udøvende magts side. De bebudede et frem-

stød for at få senatorer til at introducere en resolution 

mage til den, der er blevet introduceret i Repræsentanter-

nes Hus, og som kræver en ophævelse af hemmeligstem-

plingen af de 28 sider. Faktisk gik flere af deltagerne i 

begivenheden, inklusive medlemmer af LaRouche-

bevægelsen, direkte fra Capitol Hill-pressekonferencen 

og videre til at udføre lobbyvirksomhed over for senato-

rer og kongresmedlemmer for, at de skulle gøre præcis 

dette. 

Nu må der gøres endnu mere, og det hurtigt. Euroens 

fortsatte dyk varsler nedsmeltningen af det transatlantiske 

finanssystem, selv før de afgørende græske valg den 25. 

januar. Det britiske Imperium har lanceret fornyet finan-

siel krigsførelse imod Rusland, som kunne give bagslag – 

og det særdeles eksplosivt – hvornår det skal være. Og 

Jeb Bush, som det sande barnebarn af den nazistiske 

Prescott Bush, han er, (fortsættes side 3) 
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Efter marchen i Paris 11. januar: Cheminade: Fremad! Vi er gjort af samme stof som vore drømme. 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

Historisk pressekonference i den amerikanske  

Kongres: Har man løjet for hele verden? 

11. januar 2015 – Det var et bemærkelsesværdigt 

sammenfald, at pressekonferencen med den tidligere 

senator og formand for den officielle undersøgelseskomi-

te af begivenhederne den 11. september, 2001, Bob Gra-

ham, og terrorangrebet mod journalister fra det franske, 

satiriske ugemagasin Charlie Hebdo i Paris, fandt sted på 

samme dag. Senator Graham, kongresmedlemmerne 

Walter Jones og Stephen Lynch, samt pårørende til ofre-

ne for angrebet på World Trade Center, gjorde her hem-

meligstemplingen, efter ordre fra præsidenterne Bush og 

Obama, af et helt kapitel af den originale kommisions-

rapport ansvarlig for, at den virkelige baggrund for 11. 

september frem til i dag ikke er blevet afsløret, og at 

terrorbølgen derfor lige siden aldrig er afbrudt. Denne 

undladelse fortsætter med at udgøre en trussel mod ver-

den, »som vi så det i Paris i morges«, påpegede senator 

Graham gentagne gange.  

Denne pressekonference, der blev sendt live af inter-

netsiden LaRoucepac.com’s videoteam, betyder efter al 

sandsynlighed afslutningen på to amerikanske regerin-

gers mørklægning af baggrunden for 11. september. Det 

faktum, at den tidligere formand for begge kongreshuses 

undersøgelseskommission, der fra 2001 til 2002 havde 

arbejdet et helt år, interviewet hundreder af personer, 

undersøgt titusinder af dokumenter og sluttelig offentlig-

gjort en officiel, 800 sider lang, omfattende rapport, per-

sonligt trådte frem for pressen, var i sig selv en sensation. 

Så meget desto mere på grund af det faktum, at han gjor-

de hemmeligstemplingen af de 28 sider af rapporten an-

svarlig for, at det kunne komme til sådanne terrorangreb, 

som det i Paris. 

Den vidt udbredte rapportering i amerikanske og di-

verse internationale medier, udlægningen af optagelsen af 

pressekonferencen på en række websider i flere lande, 

såvel som nationale og internationale parlamentarikeres 

og eksperters opmærksomhed, burde sikre, at denne 

skandale ikke længere kan fejes ind under gulvtæppet. 

Hvad er da sammenhængen mellem disse 28 sider og 

angrebet i Paris? Er det virkelig korrekt at beskrive denne 

afskyelige gerning som et »angreb på ytrings- og me-

ningsfriheden, som ikke kan retfærdiggøres«, som fru 

Merkel omgående slog fast? Som de foreløbige undersø-

gelser har fastslået, så var alle tre attentatmænd blevet 

rekrutteret af Jamel Beghai, alias »Abu Hamza«, til al-

Qaeda, der igen har forbindelse til jihadist-netværk, der 

opererer fra moskeer i London, herunder Finsbury Park-

moskeen, hvor den virkelige Abu Hamza var imam i 

årevis, et pseudonym for Jamel Beghai.  

Abu Hamza blev i 2012 udleveret til USA og retsfor-

fulgt for terrorvirksomhed og rekruttering af terrorister. 

Hans hovedforsvar foran domstolen var det argument, at 

han, ved siden af at arbejde for al-Qaeda og andre terror-

grupper, også havde arbejdet for den britiske efterret-

ningstjeneste, MI5. Abu Hamza, hvis fødenavn er Musta-

fa Kamel Mustafa, er netop den 9. januar 2015 blevet 

idømt livsvarigt fængsel af en domstol i New York for 

deltagelse i flere terroraktiviteter. 

De to hovedattentatmænd i angrebet på satiremagasi-

net i Paris, Said og Cherif Kouachi, har længe stået på 

den franske og andre vestlige efterretningstjenesters 

overvågningsliste. Cherif blev i 2008 idømt tre års fæng-

sel, og begge brødre blev i sommeren 2014ført tilbage til 

Syrien, hvor de sandsynligvis havde kæmpet på de så-

kaldte oprøreres side mod Assad-regimet. Det vil sige, at 

de havde deltaget i en krig, der var sanktioneret af USA, 

NATO og Frankrig, en krig, hvis hovedpersoner bl.a. af 

den franske regering var blevet udstyret med våben, som 

præsident Hollande torsdag i sidste uge erkendte.   

Nu begyndte Vestens involvering med terrorgrupper i 

Mellemøsten ikke først med krigen mod Assad. Senest 

fra og med Zbigniew Brzezinskis forslag i 1975, på et 

møde i den trilaterale kommission i Tokyo, om at bruge 

det »islamiske kort« i krigen mod Sovjetunionen, har 

Vesten altid haft en hånd med i aktiviteterne i de diverse 

grupperinger, fra Mujaheddin i Afghanistan til al-Qaeda, 

al-Nusra og i dag ISIS, og som man alt efter omstændig-

hederne bekæmpede, for dernæst i næste øjeblik at udsty-

re med våben som »moderate oprørere« og indsætte mod 

henholdsvis Gaddafi, Assad eller andre upopulære mod-

standere. 

Med følgerne af denne praksis diskuterer det særlige 

udvalg i den amerikanske Kongres, under ledelse af re-

publikaneren Trey Gowdy, stadig terrorangrebet i Ben-

ghasi 2012, hvor ambassadør Stevens og yderligere tre 

mennesker blev dræbt. Det forventes, at blandt andre 

Hillary Clinton og Susan Rice til foråret eller sommer vil 

blive indstævnet til at vidne, og at Obamas vice-

sikkerhedsrådgiver Ben Rhodes’ instruktion til Rice om 

at lyve om omstændighederne omkring angrebet, vil 

komme frem. 

Senator Graham fremhævede med stor kraft Saudi 

Arabiens rolle, hvis støtte til den meste ekstreme form for 

islam, wahhabismen, blot var blevet opmuntret gennem 

hemmeligstemplingen af de 28 sider. Over hele verden er 

støtten til og finansieringen af disse terrorgrupper siden-

hen vokset, og al-Qaeda skulle være en skabelse af Saudi 

Arabien, lige så vel som regionale grupper som al-

Shabab og ISIS, der blot skulle være de seneste skabel-

ser. Den, der antager, at problemet er løst ved at besejre 

ISIS, er naiv: »Konsekvensen af vores passivitet over for 

Saudi Arabien er, at vi har tolereret en hel række af disse 

organisationer, der er så voldelige, ekstreme og yderst 

skadelige for hele Sydvestasien og udgør en trussel mod 

hele verden, som vi så det i morges i Paris«, understrege-

de Graham.  

Højtplacerede kilder i både Frankrig og USA, der pga. 

deres position har adgang til ikke-offentlige informatio-

ner, er enige om den vurdering, at angrebet i Paris ikke 

kun drejede sig om en destabilisering af Frankrig, men 

også om et varselsskud i næsen på præsident Hollande, 

der for nylig gjorde sig upopulær i visse angloamerikan-

ske kredse, da han kom ud og talte for en nedtrapning 

over for Rusland og en snarlig afslutning af sanktionerne.  

Er det altså berettiget kun at tale om et »angreb på 

menings- og ytringsfriheden« i denne sammenhæng, som 

den »radikale islam« på demonstrativ vis er ansvarlig 

for? Eller bliver, netop gennem denne »fortælling«, som 
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det så fornemt hedder på moderne sprog, en begivenhed 

udstyret med en troværdig forklaring, der imidlertid ty-

pisk sejler under falsk flag? Selvfølgelig handler det om 

»islamisk ekstremisme« – men netop en sådan, der tjener 

en politisk dagsorden.  

Det er i denne forbindelse interessant, hvordan den 

ukrainske premierminister Jatsenjuk (Victoria Nulands 

»Jats«) i en tale for Det tyske, udenrigspolitiske Selskab 

(DGAP) uimodsagt kunne hævde, at alle huskede, hvor-

dan Sovjetunionen havde overfaldet Tyskland og Ukrai-

ne! Da den russiske viceudenrigsminister Vladimir Titov 

derefter bad om en udtalelse fra det tyske Udenrigsmini-

sterium om Jatsenjuks udtalelser, lød svaret, at Forbunds-

regeringen ikke afgav nogen kommentar til hans udtalel-

ser. Berlin ville dog ikke stille spørgsmålstegn ved ty-

skernes ansvar for sovjetiske borgeres død under Anden 

Verdenskrig. Hvis man vil bedømme dette svar venligt, 

kan man indstille Udenrigsministeriet til Nobelprisen i 

’dans på æg’.  

Realiteten er derimod nærmere en belysning af NA-

TO-Gladio-Operationens praksis, hvor man under den 

Kolde Krig støttede såkaldte »Stay-behind«- (»tilbage-

blevne«) netværk for det tilfælde, at der blev krig med 

Sovjetunionen, og som bestod af tidligere nazister, anti-

kommunister eller – i Ukraines tilfælde – Stepan Bande-

ras netværk. CIA’s, MI6’s og BND’s, den tyske efterret-

ningstjenestes, kontrol med disse netværk er veldoku-

menteret.  

70 år efter Anden Verdenskrigs slutning hersker tyde-

ligvis stadig den samme anskuelse ud fra mottoet: Mine 

skurke er gode skurke, og dine skurke er forbrydere. 

Denne dobbeltmoral i Vestens angivelige frihedselskende 

og demokratiske anskuelse stikker pinligt ud. Således 

kommenterede den kinesiske avis Global Times, at når 

det drejede sig om terrorisme i Paris, forlanger Vesten 

korrekt uindskrænket solidaritet. Men når det drejer sig 

om terrorisme imod Kina, fremstiller Vesten dette endda 

som en kinesisk påstand (med den implikation, at det 

drejede sig om legitime protester mod den kinesiske re-

gering). Og Konstantin Kosatjev, ledende parlamentari-

ker i det Russiske Føderationsråd, påpegede, at reaktio-

nen på terroren i Paris må være den samme, som ved 

mordattentatet i Odessa, hvor ukrainske mennesker inde-

brændte levende. »Ville europæerne sluge det? Ville de 

europæiske politikere tie og lade, som om intet var 

hændt?«, skrev Kosatjev på sin blog. 

Senator Graham krævede i sin pressekonference, at 

politikken må føres tilbage til den standard, som præsi-

dent Lincoln fastsatte, og som gik ud fra, at republikken 

kun kan bestå, hvis regeringen siger den uindskrænkede 

sandhed, fordi der kun på denne måde kan herske den 

nødvendige tillid i samfundet. Netop denne tillid er i dag 

i vidt omfang forsvundet mellem regeringen og befolk-

ningen i USA og Europa. 

Hvis den tyske regering vil ændre dette, må den om-

gående indlede en undersøgelse af implikationerne af 

senator Grahams pressekonference og gøre en ende på 

den utålelige mørklægning af Jazi-kuppet i Kiev.               

 

 

(fra side 1) 

lancerede sin præsidentkampagne med en fundraising-

kampagne med slægtninge i … Greenwich, Connecticut, 

hedgefondenes hovedstad i USA! 

Men, bemærkede Lyndon LaRouche i dag, nu, hvor 

Republikanerne har konsolideret magten i Kongressen, 

og med Wall Street-interesserne, der koncentreres i de 

republikanske ledere, vil Det republikanske Parti hurtigt 

blive det mest forhadte parti i USA. 

 

FRANKRIGS 11. SEPTEMBER: 

Jacques Cheminade, formand for  

Solidarité et Progrès, kræver tilbundsgående  

undersøgelse af Londonistan 

Paris, 8. jan. 2015 – Jacques Cheminade, tidligere 

fransk præsidentkandidat og formand for Solidarité et 

Progrès
1
, udstedte følgende erklæring i torsdags med 

titlen »Face à Notre 9/11«, »Vi står over for vores 11. 

september«, efter blodbadet på det satiriske ugemagasin 

Charlie Hebdos kontorer, der dræbte 12 mennesker og 

sårede 11 andre. Erklæringen er oversat fra den oprinde-

lige franske, der kan læses på Cheminades webside: 

http://www.jacquescheminade.fr/Face-a-notre-11-

septembre  

»Frankrig er truet. Men vi må ikke give efter for fryg-

tens diktatur. For at holde hovedet koldt må nationen 

forenes for at bekæmpe terrorismen overalt, hvor den 

viser sig, og frem for alt ikke længere tolerere de forud-

sætninger, under hvilke den blomstrer. 

Det er vores politis, vore nationale sikkerhedsstyrkers 

(gendarmeriet) og vores efterretningstjenestes ansvar at 

bekæmpe terrorismen. De må tage den umiddelbare trus-

sel, vi konfronteres med, meget alvorligt, over alt og i 

deres daglige indsats. Der er ingen ’ensomme ulve’; der 

er mindre og mellemstore terrororganisationer, som mere 

eller mindre manipuleres. Vi må fra andre europæiske 

lande kræve en grænsekontrol, der er betegnelsen værdig, 

for vi er i krig. Hjemme må vi gøre en ende på alle til-

skyndelser til vold, inklusive via billeder, der udbredes i 

voldelige videospil, som terroristerne ofte er glødende 

tilhængere af, og som er med til at gøre dem til syge sjæ-

le. 

Ansvaret for at forandre forudsætningerne ligger i vo-

res generelle politik. Vi må stille Saudi Arabien og Qatar, 

hvor visse institutioner og familier har finansieret og 

fortsat finansierer ’salafist’-terrorisme, til ansvar. Vi må 

stille Recep Tayyib Erdogans Tyrkiet, som spiller på 

begge sider og således er medskyldig, til ansvar. Vi må 

gøre en ende på alle »særlige partnerskaber« med disse 

lande. 

Vi må kræve en undersøgelse af den rolle, der spilles 

af banknetværk, især de britiske, og som agerer som 

overførselskanaler for de penge, som stilles til rådighed 

for terroristerne i al-Qaeda og Islamisk Stat. Det er disse 

falskmøntnere, der holder disse forvildede kriminelle 

gående. 

Vi må desuden ikke tillade debatten at afspores til at 

dreje sig om at være imod immigration og muslimer, som 

                                                           
1 LaRouche-bevægelsen i Frankrig, -red. 

http://www.jacquescheminade.fr/Face-a-notre-11-septembre
http://www.jacquescheminade.fr/Face-a-notre-11-septembre
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ville føre til, at vi gik i den fælde, der er udlagt for os. At 

bekæmpe antisemitisme i særdeleshed med al vor kraft 

betyder, at vi støtter en dialog mellem civilisationer, kul-

turer og religioner. 

Lad os sige det ligeud: Med den strategi for kaos, der 

er rettet mod Europa og Frankrig, kaster finansoligarkiet 

ved på den islamiske terrorismes bål – det afsløres af 

aftalerne mellem Londonistan-systemet og Saudi Arabien 

– samtidig med, at de kræver krig mod islam, som 

PEGIDA-bevægelsen
2
 i Tyskland og de nationalistiske 

netværk i Frankrig, inklusive inden for Front Nationale, 

gør det. Frankrig er »en bestemt idé«, eller en pagt indgå-

et med frihed i verden, og ikke et afsporet begreb om 

doktrinær suverænisme, som hos det britiske UKIP
3
 eller 

Alternativ for Tyskland
4
, som de facto er associeret med 

PEGIDA.  

Udelukkende kun i en verden uden City of London og 

Wall Street, og indgydt liv af ånden fra Den nye Silkevej 

på global skala, ånden fra en gensidig udvikling, kan 

terrorisme virkelig bekæmpes. Frankrig kan og må blive 

en grundpille i denne nye verden.«  

 

Ukraine: Natalia Vitrenko udsteder appel til FN 

og verdens ledere om Jatsenjuks nazisme 
10. jan. 2015 – Natalia Vitrenko, præsident for Ukrai-

nes Progressive Socialistparti, udstedte i går et åbent brev 

til FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, den tyske kansler 

Angela Merkel samt andre verdensledere, med titlen: 

»Vestens loyalitet over for Jatsenjuks udbrud af neonazi-

stiske aktiviteter er en krigsprovokation i Eurasien«. 

»Under sit besøg i Tyskland den 8. jan.«, skrev hun, 

»tillod Ukraines premierminister Arsenij Jatsenjuk sig, i 

et interview med den tyske Tv-kanal ARD, på vegne af 

det ukrainske folk at give udtryk for udtalelser og ideolo-

gier, der i deres natur og politiske implikationer er uhyr-

lige. 

Med sin ankomst til hjemstedet for Hitlers nazisme, 

hvis idéer styrtede hele menneskeheden ud i en global 

tragedie af hidtil uset omfang, talte Jatsenjuk, ikke en-

gang som en ukrainsk nynazist, men som en tysk nyna-

zist. Her er hans ord, der ikke er blevet ordentligt for-

dømt af hverken FN, de vestlige lande i anti-Hitler-

koalitionen eller ofrene for nazisme og fascisme: ’Vi 

husker endnu den sovjetiske invasion af Ukraine og 

Tyskland’. 

Og Tyskland, der udløste den blodige Anden Ver-

denskrig og blev besejret, og som angrede sine forbrydel-

ser, havde intet hastværk med at fordømme Jatsenjuk og 

udvise ham af sit territorium. 

                                                           
2
 Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 

Abendlandes (Pegida, dansk: Patriotiske europæere mod 

islamiseringen af Vesten), er en tysk, politisk bevægelse 

med base i Dresden. Siden oktober 2014 har den organi-

seret offentlige demonstrationer, der tager sigte på den 

tyske regering mod det, den anser for at være en islamise-

ring af Europa.  
3
 U.K. Independence Party 

4
 Alternative für Deutschland 

Jeg henleder Deres opmærksomhed på den skæbne-

svangre betydning og de fremtidige, politiske konsekven-

ser for det globale samfund af Jatsenjuks 9 ord. 

Med disse ord rehabiliterede han først og fremmest 

den Hitlerske nazisme som en nationalsocialistisk ideo-

logi for opbygning af en verdensorden, retfærdiggjorde 

Hitler-Tysklands aggression og de forfærdelige forbry-

delser, det begik, og som blev begået sammen med kolla-

boratører i de besatte territorier, inklusive det ukrainske 

territorium. Og han kom til Tyskland umiddelbart efter, 

at mange tusinde, ukrainske Bandera-nynazister, arvta-

gerne efter Hitlers kollaboratører, havde demonstreret. 

Som et medlem af regeringen i staten Ukraine – et 

land, der var offer for nazistisk aggression – talte Jatsen-

juk som en provokatør; han nedbrød principperne for 

international lov og ødelagde dens fundament i form af 

Den internationale militærdomstol i Nürnbergs charter og 

domsafsigelse.« 

Vitrenko fortsatte med at citere afgørelserne af Dom-

stolen i Nürnberg og diverse erklæringer fra de Tre Store 

Allierede magter, omhandlende karakteren af deres fælles 

kamp mod nazismen. »Alle de foranstående dokumenter 

viser uden for enhver tvivl«, skrev hun, »at det ikke kun 

var Sovjetunionen, der kæmpede imod Hitler-Tyskland, 

men også landene i anti-Hitler-koalitionen, der sluttede 

sig til hele den antifascistiske, progressive menneskeheds 

kræfter«. 

Som en af arrangørerne af kuppet i Ukraine bør Jat-

senjuks erklæring bedømmes som en erklæring fra en 

gesandt fra USA, der er fast besluttet på at trække Tysk-

land ind i en antændelse af Tredje Verdenskrig, skrev 

hun. 

Hun fortsatte med at citere fra erklæringer fra Nürn-

berg-domstolens anklagere fra de fire sejrherrer, inklusi-

ve Robert Jackson (USA), Hartley Shawcross (U.K.), 

Francois de Menthon (Frankrig) og Roman Rudenko 

(U.S.S.R.). Om sidstnævnte bemærker hun: »Hovedan-

klageren fra U.S.S.R., det land, der betalte den højeste 

pris, 27 millioner liv af i alt 50 millioner, og som, natur-

ligvis, spillede en afgørende rolle i sejren over Nazi-

Tyskland, var Roman Rudenko, en indfødt fra Ukraines 

Tjernihiv-område, og daværende statsanklager for Sov-

jetrepublikken Ukraine.« 

Hun citerede sluttelig Artikel 26 i Nürnberg-charteret: 

»Dommen … er endegyldig og kan ikke ændres«, og 

appellerede til verdens ledere om at gribe til handling.  

 

* Bliv aktivist 

 – ved at uddele denne avis i din egen by!  

 

* Hjælp os – hjælp dig selv!  

– ved at udbrede løsningen på det  

økonomiske kollaps og alternativet  

til Tredje Verdenskrig, mens tid er.  

 

* Ring 35 43 00 33  

– og aftal nærmere med os.  


