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Lyt til seneste nyhedsopdatering 

v/Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg: 

Øget spænding i Ukraine/Finanssystemet vakler: 

 

Radio Schiller, 19. januar 
   

SKRIV UNDER: USA og Europa må have modet til at 

afvise geopolitik og samarbejde med BRIKS:  

 

Læs folderen: HVORFOR USA MÅ GÅ MED I 

BRIKS – en ny, økonomisk orden for menneskeheden  

 

www.schillerinstitut.dk 

 

(se også tilmelding til e-mailliste) 

 

Kom til et vigtigt møde med en 

af Schiller Instituttets internationale 

ledere, og tag andre med! 
 

I stedet for finanskollaps, terror og atomkrig: 

Europa og USA må gå med 

i BRIKS-landenes nye verdensorden! 
 

X Lørdag den 31. januar kl. 14  
 

Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, Frederiksberg 

(ved Flintholm st.) Info: 35 43 00 33; 51 21 72 06, 

si@schillerinstitut.dk, www.schillerinstitut.dk 

Vi befinder os ved en afgørende skillevej. Det interna-

tionale finanssystem er på vej til et totalt sammenbrud og 

på den baggrund er Vestens inddæmningspolitik over for 

Rusland blevet til en direkte krigssøgende politik gennem 

det amerikansk styrede statskup i Ukraine sidste forår, 

der bragte krigsønskende neonazister til magten. Man har 

skabt et opgør med Rusland, der uundgåeligt ender i en 

katastrofe, hvis man ikke skifter kurs. Senest advarede 

Mikhail Gorbatjov den 10. januar i det tyske Der Spiegel 

om, at en konfrontation med Rusland over Ukraine vil 

føre til en storkrig. »En sådan krig ville i dag uundgåeligt 

blive til en atomkrig. Hvis der er nogen, der taber fatnin-

gen pga. den anspændte atmosfære, så vil vi ikke overle-

ve det kommende år.«  

Europa oplever samtidigt et udbrud af terror, en anden 

form for krigsførelse der har til formål at handlingslam-

me befolkningerne. Heldigvis gik den franske befolkning 

i stedet på gaden og er i lighed med befolkningen i Græ-

kenland, Spanien og andre steder blevet klar over, at den 

ikke længere apatisk kan vælge mellem politisk pest og 

kolera, men må være aktiv i at skabe sin fremtid. 

Der er samtidig et klart alternativ for den vestlige ver-

den til finanskollaps, terror og atomkrig: Samarbejde 

med den nye udviklingsorienterede verdensorden, der er 

opstået gennem samarbejdet mellem de fem BRIKS-

lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), 

som Schiller Instituttet og den internationale LaRouche-

bevægelse har arbejdet for gennem fire årtier. I juli må-

ned enedes BRIKS-landene om at etablere en Ny Udvik-

lingsbank og en valutafond, og siden har der været en 

strøm af investerings- og samarbejdsaftaler med lande 

over hele verden med Kina i en ledende rolle og ideen 

om Den Nye Silkevej som et bærende princip. Man har 

åbent erklæret, at det er et samarbejde som alle verdens 

lande, USA inklusive, er velkommen til at deltage i. Vi 

må vælge et samarbejde med BRIKS om udvikling af 

verden frem for menneskehedens mulige udslettelse.  

Kom og hør mere fra en af arkitekterne til denne nye 

verdensorden og medforfatter til rapporten:  

»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«. 

 

I dette nummer: 

 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche:  

BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings 

drøm: Økonomisk retfærdighed er en umistelig ret-

tighed, Læs side 2 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 22. jan. 2015:  

LaRouche advarer: Wall Streets voksende desperati-

on leverer brændstoffet til globalt atomopgør,  

Læs side 1 

 

Andre Nyheder: 

Frankrig: Jacques Cheminade: Lad os ikke forpasse 

dette afgørende øjeblik, Læs side  

 

Fra LaRouche-bevægelsen 22. jan. 2015: 

LaRouche advarer: Wall Streets voksende despera-

tion leverer brændstoffet til globalt atomopgør 

Wall Street befinder sig på randen af endnu en finan-

siel tsunami, og dette driver verden hen imod generel 

krig, hvor de seneste provokationer i Ukraine tjener som 

den umiddelbare udløsermekanisme for en konfrontation 

med Rusland.  

 (fortsættes side 3) 
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HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings 

drøm: Økonomisk retfærdighed er en umistelig ret-

tighed - Hovedtale ved Schiller Instituttets  

Konference den 17. januar 2015 i New York: 

Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden 

uden krig og terrorisme. 

Det lyder jo som et meget usandsynligt forslag på det-

te tidspunkt, hvor vi befinder os på randen af Tredje Ver-

denskrig. Selv Gorbatjov har for nylig givet udtryk for 

dette. Mange andre ser det. Og verden er i dag flået itu af 

en bølge af terrorisme, og det er heller ikke så let at fore-

stille sig, hvordan vi skal blive denne barbariske udvik-

ling kvit. 

Men det er inden for rækkevidde. Og potentialet til at 

få verden på fode igen, få verden i orden, eksisterer. 

Det eksisterer i form af begyndelsen til en ny, økono-

misk verdensorden, der i løbet af de seneste halvandet år 

er blevet opbygget af BRIKS-landene, Latinamerikas 

CELAC-lande, og nogle asiatiske og afrikanske lande. 

Men for at denne vision i sandhed kan blive et realistisk 

perspektiv for fremtiden, er det absolut bydende nødven-

digt, at vi forandrer USA’s kurs i særdeleshed, samt også 

Europas kurs. 

For udelukkende kun, hvis USA går med i BRIKS og 

ikke anser Kina, Indien og de andre BRIKS-nationer som 

en geopolitisk trussel til deres, eller jeres, eller vores 

geopolitiske interesse … Det må stå fuldstændig klart, at, 

i en tid med termonukleare våben, kan krig ikke være et 

middel til konfliktløsning, med mindre vi ønsker at begå 

selvmord. 

Krig og terrorisme er de to, onde tvillinger i vor tid, 

der på incestuøs måde avler hinanden. Vi har terrorisme. 

Dernæst har vi krigen mod terrorisme, der skaber yderli-

gere terrorisme, der igen skaber mere behov for mere 

krig. Så har vi mere terrorisme … og sådan fortsætter det, 

frem til faren for en Tredje Verdenskrig. 

Man bør forstå, at krig og terror, sandsynligvis i al 

evighed, men i særdeleshed i vor tid, er et imperiesy-

stems redskaber, et system, der har øget svælget mellem 

rig og fattig på en fuldstændig sindssyg, pervers måde, et 

system, der har skabt en situation, hvor de allerrigeste 

mennesker – 85 personer – ejer lige så meget rigdom, 

som halvdelen af menneskeheden tilsammen, 3,5 mia. 

mennesker. Dette system har Pave Frans kaldt systemet, 

der dræber, og han har krævet, at man tager det Femte 

Bud, »Du skal ikke ihjelslå«, i anvendelse over for dette 

system. 

Og lige her, på Manhattan, har man på en vis måde 

dette systems hovedkvarter, sammen med City of Lon-

don, beliggende på Wall Street. Men man har også her 

begyndelsen til Den amerikanske Republik, og Den ame-

rikanske Forfatning, der repræsenteredes af Alexander 

Hamilton og idéen om, at den suveræne regering har 

retten til at skabe sin egen kredit til fordel for det almene 

vel, og at denne kredit udelukkende kun må tjene natio-

nens velstand.  

New York repræsenterer også begyndelsen på Den 

amerikanske Republik, og institutionen. Og Wall Street 

var lige fra begyndelsen den amerikanske models fjende. 

Det har altid været Det britiske Imperiums brohoved for 

undergravning, hele vejen igennem. Det har altid finan-

sieret de forkerte mennesker, inklusive i Konføderatio-

nen, i Borgerkrigen, hvor det finansierede Konføderatio-

nen. 

Så Wall Street var altså associeret med at gøre virk-

ningen af Den amerikanske Revolution ugjort og give 

magten over den amerikanske koloni tilbage til Det briti-

ske Imperium. Og i dag er fjenderne af idéen om Ameri-

ka som republik på krigsstien, og nogle af disse spiser i 

øjeblikket frokost eller middag med repræsentanten for 

Det britiske Imperium, der er på besøg i USA, i skikkelse 

af Tony Blair. 

Men verdens skæbne vil være afhængig af, hvilken af 

disse to traditioner, der vil herske. Og vi er kommet 

sammen her i dag for, fra dette møde, at lancere en ud-

vikling, der skal få Amerika tilbage til at være en repu-

blik og gennemføre Alexander Hamiltons og John Quin-

cy Adams politik, og atter blive De forenede Stater, en 

republik i en alliance af fuldstændig suveræne republik-

ker. 

De gode nyheder i alt dette er, at Wall Street står 

umiddelbar foran at eksplodere. Og de endnu bedre ny-

heder er, at et alternativ til dette system allerede er på 

plads. 

Men Wall Streets for-store-til-at-lade-gå-ned-banker 

vil snarest eksplodere, og det samme vil eurozonen. 

Torsdag i denne uge (15. jan.) opgav den Schweiziske 

Nationalbank deres binding til euroen, og det skyldtes, at 

det ikke længere kunne bevares, efter at Schweiz allerede 

havde brugt 500 mia. dollar på at forhindre en opskriv-

ning af schweizerfrancen, og i forventning om stor turbu-

lens i den kommende uge trak schweizerne ligesom i 

bremsen og besluttede at lade kursen flyde. 

Torsdag i den kommende uge – og dette var, hvad den 

Schweiziske Nationalbank anticiperede – vil Den euro-

pæiske Centralbank efter al sandsynlighed satse på den 

meste gigantiske Kvantitative Lempelse, og foretage 

ubegrænsede opkøb af statsobligationer. Den vil gøre det, 

som Mario Draghi allerede for to år siden, da euroen 

havde store vanskeligheder, havde meddelt han ville 

gøre; han sagde, at han ville gøre hvad der er nødvendigt 

for at redde euroen. Og hvad der er nødvendigt betyder 

ubegrænset pengetrykning. 

Den 25. januar, dvs. på næste søndag, er der valg i 

Grækenland, og alt tyder på, at oppositionspartierne, 

Syriza og de Uafhængige Grækere, vil vinde majoriteten, 

og de har allerede meddelt, at de i dette tilfælde vil an-

nullere Trojka-memorandaet, det memorandum, der 

tvang den græske befolkning til at lide den mest utålelige 

smerte, nedskæringer, forøgelse af selvmordsraten, for-

øgelse af dødsraten. Man har netop nu en folkelig op-

stand imod dette. Hvis disse oppositionspartier vinder, så 

vil det efter al sandsynlighed blive begyndelsen til enden 

for euroen; for hvis EU-kommissionen kapitulerer over 

for Syrizas krav om at droppe nedskæringerne, vil det 

brede sig som en steppebrand til Italien, Spanien, Portu-

gal og Frankrig, og sandsynligvis til mange andre lande. 
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Og hvis de (EU-kommissionen) ikke gør det, så vil ul-

timatummet sandsynligvis være, at Grækenland vil forla-

de eurozonen, og så vil det brede sig som en steppebrand. 

Men det går ikke bedre med Wall Street, fordi for-

store-til-at-lade-gå-ned-bankerne, der allerede nu gisper 

desperat efter den sidste luft, har spekuleret og investeret 

i skifergas og -olie, og de har akkumuleret en gæld på 

omkring 1 billion dollar, som det var meningen skulle 

tilbagebetales gennem en oliepris på 80, 100 eller 120 

dollar per tønde, og ikke 45 dollar, hvilket er den aktuelle 

pris. Og oven i dette har de samlet sig udestående deriva-

ter af forskellig art til omkring 20 billioner dollar. 

Dette har skabt en situation som under krisen på det 

sekundære ejendomsmarked i 2007, hvor mange menne-

sker, pga. sammenbruddet i huspriserne, havde huslån, 

der var langt dyrere end prisen for deres hus, og det førte 

til nedsmeltningen af det sekundære ejendomsmarked, 

der igen førte til kollapset af Lehman Brothers i 2008 og 

systemets potentielle forsvinden. 

Det betyder, at det transatlantiske finanssystem står 

umiddelbart foran sin undergang. Og i betragtning af, at 

dette system har for omkring 2 billiarder dollar i udestå-

ende derivater, findes der ingen måde, hvorpå disse pen-

ge kan blive betalt, ikke gennem bail-out (statslige red-

ningspakker), og ikke gennem bail-in (konfiskering af 

bankindeståender). Og det er grunden til, at vi befinder os 

på randen af Tredje Verdenskrig. 

 

Krigsfaren 

For det er sammenbruddet af det transatlantiske sy-

stem, der er den virkelige udløser af krigsfaren. Den 

åbenlyse udløser er krisen i Ukraine, men i virkeligheden 

står vi og ser på en geopolitisk konfrontation med Rus-

land, og med Kina. Og når Gorbatjov, som er vellidt i 

Vesten, men ikke så populær i Rusland, nu går ud og 

forsvarer Putin i en virkelig dramatisk ændring af sine 

meninger, og advarer om, at hvis det kommer til krig 

over Ukraine, vil det føre til en storkrig, hvor atomvåben 

vil blive brugt, og det vil føre til civilisationens udslettel-

se, så kan jeg blot sige, at det absolut er tilfældet. 

Lige nu har vi en amerikansk militærholdning, og en 

ditto fra NATO, der opererer ud fra en førsteangrebs-

doktrin. De har udvidet NATO mod øst og omringet Rus-

land. USA har vedtaget en såkaldt Prompt Global Strike-

doktrin, som betyder en førsteangrebs-doktrin. Det globa-

le, amerikanske missilforsvarssystem er et førsteangrebs-

system. Og USA er i færd med at modernisere hele sit 

atomvåbenarsenal til dette formål. 

I sidste uge udkom der en ny rapport i Washington, 

hvor International Security Advisory Board, der rådgiver 

udenrigsminisiteriet, og som består af tidligere regerings- 

og militærfolk, sagde: Åh, det er så forfærdeligt. Vi må 

anerkende den kendsgerning, at vi har kontradiktoriske 

relationer med Rusland, og den umiddelbare årsag er 

naturligvis Ukraine og Krim. Og nu er en største fare 

den, at en af siderne fejlberegner den andens intentioner. 

Det er meget bekymrende, for Rusland er overbevist om, 

at USA ønsker, at der skal komme en anden regering i 

Rusland, og at vi arbejder hen imod en førsteangrebs-

kapacitet. Det gør vi naturligvis ikke, men hvis vi bare 

siger sådan, vil de ikke tro på os. 

Men Rusland har altså stadigvæk det største atomvå-

benarsenal uden for USA, nok til at ødelægge USA på en 

eftermiddag. 

Det er, hvad det drejer sig om, og Rusland opfinder 

ikke disse trusler – de er meget virkelige. Og derfor ud-

arbejdede Rusland julen over, i respons til dette, en ny, 

russisk militærdoktrin, i hvilken de siger, at de på deres 

side forbeholder sig retten til at tage atomvåben i brug for 

at forsvare sig mod et amerikansk førsteangreb. De inve-

sterer i nye, strategiske ubåde. De installerer ICBM’er på 

tog, så de ikke er så nemme at ramme. De moderniserer 

på deres side deres atomkapacitet og deres evne til at tage 

sigte. 

I december-nummeret af The Nation, et blad, var der 

en artikel af hr. Postol, hvori han meget detaljeret be-

skrev USA’s førsteangrebs-holdning og sagde, at det er 

en fundamental fejltagelse, begået af dem, der har gjort 

dette, at antage, at det skulle være muligt at neutralisere 

en modstanders gengældelsesangreb (som svar på et før-

steangreb). For der en fundamental forskel på en konven-

tionel krig, hvor man forsøger at ødelægge så meget af 

fjendens som muligt, og så er fjenden besejret. Men i en 

atomkrig kan man ikke gøre dette, og han laver en kom-

pliceret beregning, der siger, hvorfor russerne i alle til-

fælde har 6 minutter tilbage til at lancere deres kapacitet, 

når de først opdager, at de er blevet angrebet. Og dette 

betyder udslettelse. 

 

Hvordan kunne det ske? 

Hvordan er det muligt, at vi, 70 år efter afslutningen 

af Anden Verdenskrig, virkelig står på randen af Tredje 

Verdenskrig? Hvad var det, der gik så gruelig galt, at vi 

nu står der? 

 

(Ovenstående er den første af i alt 3 dele – læs hele talen 

på vores hjemmeside: www.schillerinstitut.dk 

 

 

(fortsat fra side 1) 

Samtidig med, at Citibank var den seneste af Wall 

Streets for-store-til-at-lade-gå-ned-banker, der registrere-

de alvorlige tab i fjerde kvartal, og Wall Street-bankerne 

annoncerede 50.000 afskedigelser, lancerede den ukrain-

ske regering på den anden side af jordkloden nye provo-

kationer mod Rusland og mødtes med NATO-

topgeneraler og annoncerede indkaldelse af 100.000 nye 

tropper, for at lancere en ny offensiv mod sine egne bor-

gere i det østlige Ukraine. 

Russiske regeringsfolk har gjort det klart, at alt imens 

de presser på for en diplomatisk løsning på krisen i det 

østlige Ukraine – indledningsvis med omgående at erklæ-

re en våbenhvile og genoptage de direkte forhandlinger 

mellem Kiev og lederne af Østukraine – vil de ikke bøje 

sig for NATO-afpresning. I erklæringer onsdag gjorde 

både udenrigsminister Lavrov og præsident Putins tals-

mand det klart, at de opfatter NATO-aktionerne som intet 

mindre end en generel kampagne for at vælte Putin og 

gøre Rusland til offer for den seneste farvede revolution. 

http://www.schillerinstitut.dk/
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Denne form for galskab kan føre verden til termonuklear 

udslettelse, hvornår det skal være. 

Rusland har opgraderet sin strategiske angrebskapaci-

tet og annonceret en ny militærdoktrin og gjort det klart, 

at de forstår karakteren af asymmetriske angreb på det 

aktuelle, russiske lederskab.  

I onsdags understregede Lyndon LaRouche, under 

diskussioner med sin komite for politisk strategi, at Rus-

land er parat til at respondere forebyggende på de igang-

værende provokationer fra USA og NATO, og dette kan 

betyde udslettelse af USA, hvis den aktuelle Obama-kurs 

ikke stoppes nu. Det betyder, forklarede han, at Wall 

Street, der er drivkraften bag den overhængene fare for 

krig, skal knuses. 

Præsident Obamas Tale til Nationen tirsdag aften in-

deholdt åbenlyse provokationer mod både Rusland og 

Kina, og hans ord gik ikke ubemærket hen i Moskva og 

Beijing. Det var et afskyeligt Nürnberg-stævne, med 

demokrater, der krøb foran en præsident, der har ødelagt 

partiet og landet – på vegne af Wall Street og London. 

LaRouche var ligefrem: »Obamas Tale til Nationen 

var klinisk sindssyg, fyldt med de mest korrupte, rådne, 

tåbelige, idiotiske erklæringer. Og, hvad der er værre 

endnu, tilhørerne hyldede ham som en flok idioter. Det 

var et ekko af Nazi-Tysklands Nürnberg-stævner.« 

LaRouche konkluderede: »Dette er grunden til, at vi 

står over for den umiddelbare fare for en atomkrig.« 

Wall Street er ikke blot bankerot og står over for en 

eksplosion af deres billiard-dollar store derivatboble. De 

drives også frem af den overbevisning, at krig kan være 

løsningen på deres overhængende død, hvilket gør dem 

patologisk farlige for den menneskelige arts blotte over-

levelse. 

Det er i denne sammenhæng, at LaRouche Politiske 

Aktionskomites opbud på Wall Street den 20. januar 

bragte virkeligheden til hjertet af finansdistriktet. Tusin-

der af forbipasserende blev konfronteret med kendsger-

ningen om Wall Streets bankerot, faren for krig og det 

bydende nødvendige i at genoplive alternativet, i traditi-

onen efter Hamilton, begyndende med den omgående 

genindførelse af Glass-Steagall. 

Kun denne mulighed kan sætte verden som helhed til-

bage på den kurs for udvikling, som allerede er i gang 

med BRIKS-landenes initiativer, under anførsel af Kina. 

På det Verdensøkonomiske Forum i Davos, Schweiz, i 

denne uge, indrømmer man åbenlyst Kinas rolle i lance-

ringen af en ny, global, økonomisk platform.       

Det altafgørende spørgsmål er, om den kendsgerning, 

at vi står over for en umiddelbart overhængende fare for 

krig, og Wall Streets og Londons rolle i at skubbe plane-

ten ud til randen af tilintetgørelse, vil blive anerkendt, og 

imødegået gennem handling, i tide. 

 

Frankrig: Jacques Cheminade: 

Lad os ikke forpasse dette afgørende øjeblik 

Dette er en erklæring af Jacques Cheminade, formand 

for Solidarité et Progrès, (LaRouche-bevægelsen i 

Frankrig) efter at han deltog i marchen i demonstratio-

nerne i Paris den 11. september. Den originale erklæring 

kan læses på Cheminades webside. 

http://www.jacquescheminade.fr/Ne-laissons-pas-passer-

un-moment-decisif 

Denne søndag, den 11. januar, marcherede jeg i Paris 

sammen med mit lands folk. Jeg kunne kun beundre an-

dagten, værdigheden og beslutsomheden hos denne 

enorme gruppe, der gik ud over politiske partier. »Jeg er 

Charlie, Jeg er jøde, Jeg er politibetjent, Jeg er muslim, 

Jeg er kristen, Jeg er franskmand, Jeg er verdensborger«, 

fortæller, hvad vi alle følte. 

Det var vores plads at være der. Og følelsen af, og in-

tet mere var som før, var der også. 

I dag genoptages det politiske liv, dvs. fornuft, der er 

forpligtet til handling, uden skinhellighed. Det er nød-

vendigt omgående at identificere de ansvarlige: Vi må 

kræve, at Saudi Arabien, Qatar og alle de agenturer, der 

skabte disse Frankenstein-monstre, omgående stilles til 

regnskab. Vi må lægge skylden på dem, hvad enten de er 

i London eller Washington, på Wall Street eller i City of 

London, i Riyadh eller Doha, der promoverer terrorisme 

eller hvidvasker de penge, med hvilke terroren finansie-

res, og håner vore republikkers principper. 

Vi må som en hastesag etablere en Parlamentarisk 

Kommission til at undersøge terrorismens kilder, med 

den forpligtelse, at vi ikke vil standse undersøgelserne 

der, hvor de måtte blive pinlige. 

Tiden er inde, og har været det længe. Uden denne 

handling vil vi synke ned i NATO’s aggressive politik og 

et regime af lovløshedens lov, der, som Mikhail Gorba-

tjov bemærkede, kunne føre til atomkrig, og hvor terro-

risme er den asymmetriske udvækst. 

Det er på tide, og har været det længe, at vi vender til-

bage til en global politik, der tjener menneskehedens sag, 

en politik for afspænding, forståelse og samarbejde med 

alle dem, der er villige til at gøre en ende på den ødelæg-

gende nedskæringspolitik, der skaber grobund for falske 

profeter og imbecile barbarer. 

Lad os gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre, at 

den skønne dag i går bringer os dertil, og at national en-

hed ikke bliver en såkaldt hellig union, der kvæler os i 

underkastelse over for dem, der sår blæst for at høste 

kaos. 

Med en tanke i alle vore handlinger til de to unge 

mennesker i Vincennes, der i fredags døde som helte, 

mens de forsøgte at fravriste morderen hans våben. 

Fremad! Vi er gjort af samme stof som vore drømme. 

 

Se også vore tema-videoer på hjemmesiden: 

 

LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på 

Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift 

 

’Ingen overlevende’. Danske undertekster 

 

’Den klassiske revolution’ – Hvem ejer din kultur? 

Dansk udskrift 

 

’Gør fremskridt – eller dø’ Dansk udskrift 

 

Kort overblik – ’Energi-gennemstrømnings-tæthed’ 

Dansk udskrift  
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