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22. februar 2015:  

Schiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen siger: 

 

Grækenland skylder intet  

til Storbritanniens kriminelle banksyndikat 

Den civiliserede verdens lederes apati over for de for-

bløffende vilkår for efterkommerne af den græske nation, 

hvem de skylder deres civilisation, der så at siger steg op 

af asken af deres ruin, er noget, der er fuldstændigt ufor-

klarligt for den, der blot er en tilskuer til opvisningen på 

denne dødelige scene. Vi er alle grækere. Vore love, vor 

litteratur, vor religion, vor kunst har sine rødder i Græ-

kenland … 

Percy Bysshe Shelley,  

Introduktion, Hellas, Et lyrisk drama. 

Lyndon LaRouche gentog torsdag, at hele den såkaldte 

græske gæld til Trojkaen er et svindelnummer og må ikke 

betales. »Udplyndring udgør ikke legitim gæld«, advare-

de LaRouche, og de europæiske banker og bankerne på 

Wall Street, der alle køres af briterne, stod for en non-

stop udplyndring af det græske folk, den græske økonomi 

og de græske banker. Det faktum, at, ved visse lejlighe-

der, korrupte græske regeringsfolk var med i svindelen 

med partnere som Goldman Sachs, gør ikke gælden min-

dre kriminel. 

Den græske regering må gives fuld international støtte 

til sin holdning, at gælden er ubetalelig og må nedsættes. 

LaRouche sagde det endnu mere ligefremt: Gælden er 

illegal, den er ubetalelig, og den er frugten af en London-

styret, kriminel virksomhed, der må lukkes fuldstændigt 

ned, hvis verden skal overleve de kommende måneder 

uden, at der udbryder generel krig i centrum af Europa. 

Torsdag skrev den græske finansminister Yanis 

Varoufakis til eurozonens finansministre og ECB-chef 

Mario Draghi og krævede en forlængelse på seks måne-

der af de aktuelle arrangementer, for at give tid til at ar-

rangere en gældskonference og udvikle en plan for en 

græsk, økonomisk genrejsning – minus nedskæringspoli-

tik. Tyskland afviste omgående forslaget, hvilket fik den 

græske regering til at offentliggøre brevet og sætte sce-

nen for et opgør fredag, hvor eurozonens finansministre 

skal mødes for at beslutte deres næste træk. Bag scenen, 

selv i ECB, er der en udbredt erkendelse af, at gælden 

ikke kan betales, og at nye arrangementer er nødvendige. 

Den tidligere franske præsident, Valery Giscard 

d’Estaing, sagde til fransk presse, at Grækenland bør 

gives mulighed for at organisere en »venligtsindet exit« 

af euroen.  

To afgørende punkter at erindre sig er følgende: 

For det første, så er det hele det transatlantiske finans-

system, der er bankerot – ikke Grækenland. »Ponzi-

fiduserne« og den hyperinflationsskabende svindel med 

kvantitativ lempelse (pengetrykning) har gjort det hele 

værre. Der er ingen anden udvej end en lovformelig, 

reguleret annullering af hele boblen med spillegæld med 

begyndelse i de billioner af dollar i derivater, såsom cre-

dit default swaps-kontrakter, der blev indgået på basis af 

græske statsobligationer samtidig med, at Goldman Sachs 

og andre afkortede gælden. 

Og for det andet, så er intet af den såkaldte græske 

gæld til Trojkaen og de europæiske banker legitim. Ikke 

engang 10 % af pengene gik til noget, der lignede pro-

duktiv investering i den græske realøkonomi. Den græske 

befolkning er blevet decimeret af den britisk-ledede ud-

plyndring. De skylder intet! 

Der er intet, der sætter mere fokus på det britiske fi-

nansimperiums kriminelle karakter end de fortsatte afslø-

ringer af HSBC, der er i gang i hele verden. Glem ikke, at 

HSBC engang var kendt som »Hong Kong and Shanghai 

Banking Corporation« – kronjuvelen af den britiske poli-

tik med opiumskrig, og centralbank for den globale nar-

kohandel.   (fortsættes side 3)   
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HOVEDARTIKEL: 

 

Helga Zepp-LaRouche: 

 

For store til at sætte i fængsel? 

Grækenland bliver bankernes Nemesis! 

 

22. feb. 2015 – Den meget forskellige fortolkning af det 

kompromis, der fredag i sidste uge blev indgået mellem 

Eurogruppens finansministre og den græske finansmini-

ster Yanis Varoufakis, antyder, at konflikten inden for 

kort tid vil vende tilbage for fuld styrke. Alt imens versi-

onen i Eurogruppens offentlige erklæring hævder, at 

Grækenland har forpligtet sig til fortsat at holde sig til 

nedskæringsprogrammet og ikke indføre nye forholdsreg-

ler uden forudgående aftale med »institutionerne« – et 

nyt navn for Trojkaen – så skriver Syriza-avisen I Avgi: 

»En ny æra er begyndt – uden Memorandum, og uden 

Trojka. Nu har regeringen fire måneder til at udarbejde 

en ny aftale.« Det er altså muligt, at aftalen allerede 

sprænges på mandag, når Athen fremlægger sine æn-

dringsforslag i Bruxelles. For på trods af den tvungne 

situation, som den nye, græske regeringer befinder sig i – 

de har trods alt ansvaret for en nødlidende befolkning – 

støder to fundamentalt forskellige, inkongruente geome-

trier her sammen. Som man kan læse i artiklen  

»Grækenland vælger national overlevelse, ikke ødelæg-

gelse« http://schillerinstitut.dk/si/?p=5055, så har Græ-

kenland overhovedet ingen legitim gæld til de europæi-

ske institutioner. Diverse storbanker og hedgefonde ma-

nipulerer med deres spekulation miljøet for betingelserne 

for gældens tilbagebetaling, som Grækenland må opfyl-

de, til skade for landet, og af de såkaldte redningspakkers 

penge forblev kun 3 % i Grækenland, mens resten 

strømmede tilbage til de europæiske banker. 

I stedet for en plan for tilbagebetaling burde man i ste-

det indlede en grundig undersøgelse af, hvordan det er 

kommet til den nuværende situation, begyndende med 

Goldman Sachs’ rolle i den »kreative bogføring« med 

anvendelse af swaps – en metode, som den franske avis 

Le Monde har betegnet som »regnskabsforfalskning«, og 

som førte til, at Grækenland blev optaget i Eurozonen. 

I denne forbindelse vil den daværende chef for den 

græske centralbank, Lucas Papademos, være interessant, 

da han med sikkerhed var vidende om Goldman Sachs’ 

Swap-forretninger, ved hjælp af hvilke Grækenlands 

gældssituation blev forskønnet. Og da hr. Papademos i 

2002 blev belønnet med posten som vicepræsident for 

Den europæiske Centralbank, efter sin post som den græ-

ske centralbanks chef, må man antage, at man i Frankfurt 

og Bruxelles vidste nøje besked med, hvordan det gik til, 

at Grækenland blev optaget i Eurozonen. Så meget for 

den beskyldning om, at Grækenland sneg sig til en opta-

gelse. 

Men det kan også betale sig at kaste et nærmere blik på 

den for tiden stærkt fremmanede sætning, »pacta sunt 

servanda« (aftaler skal overholdes). For, når 97 % af de 

såkaldte redningspakker er strømmet tilbage til bankerne, 

hvilken aftalepartner er det så egentlig, vi taler om?  

Lad os genkalde os et par ting. Der var LIBOR- og 

EURIBOR-skandalen, hvor henved 30 storbanker gen-

nem at manipulere med rentesatsen gennem et kvart år-

hundrede bedrog deres kunder for et trecifret milliardbe-

løb; flere banker blev snuppet, da de bevidst solgte gifti-

ge værdipapirer til deres kunder; der er konstant tilfælde 

med pengehvidvaskning af stort set enhver tænkelig kri-

minel aktivitet, lige fra narkohandel, våbenhandel, dia-

manthandel og til finansiering af terrorisme; så var der 

også Madoff-svindelen, og nu selvfølgelig atter sagaen 

om HSBC. I øjeblikket efterforsker man denne bank, som 

tidligere var finanshus for Det britiske Imperiums opi-

umskrig mod Kina, i Schweiz, Argentina, Indien, Storbri-

tannien og USA, for en lang række af kriminelle handlin-

ger, herunder, i Schweiz og Indien, aktiv hjælp til skatte-

unddragelse for rige kunder – i Schweiz drejer det sig om 

henved 120 milliarder – og selvfølgelig igen pengehvid-

vaskning inden for flere kategorier. 

Den tidligere kommunikationschef for den schweiziske 

bank UBS, Stephanie Gibaud, der nu samarbejder med 

den argentinske regering i undersøgelserne af UBS’ ille-

gale aktiviteter, udtrykte det for nylig således i et inter-

view: »Vi må forstå, at vi her har at gøre med en kriminel 

industri; at det hele er en eneste, beskidt forretning, og at 

alle disse udspekulerede planer til skatteunddragelse 

gennem UBS og nu HSBC osv., som nu bliver undersøgt 

– at dette ikke blot er fejltagelser. Det er ikke en eller 

anden illegal operation, som bankerne på sidelinjen af i 

øvrigt legitime forretningspraksisser blev viklet ind i. 

Tværtimod er disse operationer den eneste grund til, at 

disse banker overhovedet eksisterer … man må forstå, at 

dette er offshore-bankernes hovedbeskæftigelse; og for-

søget fra formænd for bestyrelserne på at gøre små ansat-

te til syndebukke, når de bliver snuppet for illegale akti-

viteter, er ganske enkelt afskyeligt.« Det er disse svær-

vægtere, der hører hjemme i fængsel. 

Sagen mod HSBC er nu ved at sætte en international 

lavine i gang, som kunne gøre en ende på en hel række af 

medskyldige personers karriere. Den 8. februar bragte 

den amerikanske Tv-kanal CBS i sin udsendelse »60 

Minutes« en udførlig dokumentation af afsløringer fra 

’whistlebloweren’ Hervé Faciani, en informationstekni-

ker, der arbejdede i den schweiziske filial af HSBC, og 

som allerede i 2008 havde udleveret omfangsrige compu-

ter-bankbilag til de franske myndigheder, som disse igen 

havde meddelt de britiske og amerikanske myndigheder. 

Det drejede sig bl.a. om detaljerede notater om forvalt-

ningen af store formuer, og som omhandlede, hvordan 

man skabte strukturen for pengehvidvaskning og skatte-

unddragelse. Alene i Schweiz blev 30.000 konti oprettet 

til dette formål. 

Det britiske Finansministerium ignorerede beviserne for 

HSBC’s forbrydelser; i stedet blev den daværende direk-

tionschef for HSBC i Storbritannien, Sir Stephen Green, 

gjort til Lord og endda handelsminister i regeringen Ca-

meron. 

I USA var det i 2012 Loretta Lynch, statsanklager for 

New Yorks Østdistrikt, der udskød retsforfølgelsen af 

HSBC, da disse blev anklaget for hvidvaskning af op til 

80 % af pengene fra den mexicanske narkomafia. HSBC 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5055
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måtte efterfølgende betale en bøde på 1,9 mia. dollar, et 

beløb, som de, i betragtning af kæmpegevinsterne fra 

hvidvaskningen, kunne tage fra frimærkekassen. 

Samme Loretta Lynch blev dernæst meget betegnende 

af Obamaregeringen nomineret til at være justitsminister 

Holders efterfølger; hendes nominering blev imidlertid 

lagt på is i Senatet pga. af den nylige skandale, og hun 

må nu finde sig i at besvare ubehagelige spørgsmål fra 

Senatet. 

I USA er der givet licens til disse skumle forehavender 

fra højeste sted, formuleret i det såkaldte »Holder-Brief«, 

hvor det udtrykkeligt bestemmes, at Too-Big-To-Fail-

bankerne ikke må retsforfølges, fordi deres retsforfølgel-

se ville udløse et systemkollaps.  

Konfronteret med kendsgerningerne om et gennemført 

kriminelt banksystem er det græske krav om en europæ-

isk gældskonference mere end legitim. Schäuble, Dijs-

selbloem, Draghi, Lew og Co., der så ubønhørligt står 

fast på, at Grækenlands nye, demokratisk valgte regering 

skal overholde aftaler, der er indgået med tidligere, bevi-

seligt korrute regeringer, og som udelukkende er til gavn 

for et banksystem, for hvem der kun findes en forbrydel-

se, nemlig den at blive snuppet, handler dybt umoralsk. 

Det kan godt være, at de formelt har loven på deres side, 

som takket være domstole og aftaler beskytter dette sy-

stem med maksimal profitmaksimering til spekulanterne; 

men legitimiteten har de for længst mistet. 

I græsk mytologi og i den græske tragedie spiller Ne-

mesis en stor rolle, som hun for øvrigt også gør det i Fri-

edrich Schillers dramaer. Nemesis, gudinde for retfærdig 

vrede, står for den »frygtelige magt, der dømmende hol-

der vagt i det skjulte«, som det hedder i Schiller digt 

Ibykus’ traner. I tider, da Europa endnu holdt kristne 

værdier i hævd, fandtes der en bevidsthed om naturretten, 

efter hvilken lovene for skabelsesordningen har en højere 

betydning end den positive, menneskeskabte ret. Når 

Tsipras-regeringen forsøger at forsvare den græske be-

folknings almene vel, den græske befolkning, som Troj-

kaen, selv efter FN-menneskerettighedskommissæren 

Luminas opfattelse, har begået massive overtrædelser af 

menneskerettighederne imod, gennem overmåde hårde 

forholdsregler for nedskæringspolitikken, så er denne 

naturret på regeringens side. 

Det er en historisk ironi, men Grækenland bliver Euro-

pas Nemesis. Vi bør i vores egen interesse gøre alt for at 

den nye græske regerings drøm om at ændre hele Euro-

pas politik går i opfyldelse. 

 

Nej, en grænse har tyranners magt, 

Når de undertrykte intetsteds kan finde retfærdighed, 

Når byrden bliver ubærlig – griber han ud  

efter trøstigt mod i himlen, 

Og henter ned sine evige rettigheder, 

Der hænger umisteligt deroppe 

Og ubrydelige som selve stjernerne –  

Vender den gamle naturens urtilstand tilbage, 

Hvor menneske står over for menneske –  

Som sidste middel, når intet andet mere  

vil hjælpe, gives han sværdet –  

De højeste goder bør vi forsvare  

mod vold – Vi står for vort land, 

vi står for vore hustruer, vore børn! (Friedrich Schiller) 

 

(fra side 1) 

Med de kriminelle anklager i Schweiz, aftalen om »ud-

sættelse af retsforfølgelse«, en fordelagtig aftale fra 

Obama i USA, de igangværende efterforskninger i Indien 

– der viser, at HSBC, sammen med Dronningens egen 

Couts Bank, hvidvaskede pengene til terrorangrebet i 

Mumbai i 2008, arrangeret af Daoud Ibrahim, samt de 

kriminelle anklager mod banken i Argentina, bør det nu 

fremstå som en klar påmindelse om, at hele det Lon-

don/Wall Street-styrede, transatlantiske finanssystem 

med for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne er en eneste, 

gigantisk, kriminel virksomhed. Det er Dope, Inc., og den 

eneste passende handling vil være en massiv, global 

Pecora-kommission og nedlukning af disse banker. 

Når man ser tilbage på LIBOR-svindelen, afsløringerne 

af, at HSBC er bank nr. 1 for hvidvaskning af narkopen-

ge for de mexicanske og columbianske narkokarteller, 

HSBC’s globale skatteunddragelsesfidus med base i 

Schweiz, og forbindelsen mellem HSBC og Den gyldne 

Kæde af saudiske banker bag finansieringen af al-Qaeda 

og ISIS, bør pointen stå helt klart: Dette er global, orga-

niseret kriminalitet, der går til toppen. Og de forventer at 

blive tilbagebetalt for det blod, de har udsuget af det 

græske folk? 

En fuld efterforskning af HSBC’s kriminalitet på vegne 

af Monarkiet (det britiske, -red.) ville også afsløre de 

intime forbindelser med Prince Bandar bin-Sultan (eller 

måske bin-Satan), især i kølvandet på 11. september. Alt 

imens de schweiziske, private HSBC-dokumenter be-

kræftede, at Bandar var en skatteunddragelseskunde, så 

er den virkelige historie meget større. HSBC var i en 

årrække den eneste bank i USA, der ville forvalte penge-

ne fra Bandar og den saudiske ambassade. Før og efter 

11. september modtog Bandar, iflg. kvalificerede kilder i 

Washington, 30 mio. dollar om måneden i overførsler fra 

Bank of England til hans personlige konto i HSBC New 

York (og senere, HSBC Washington, DC.) som hans 

andel i Al Yamamah våben-for-olie-handlen, der skabte 

historiens største, ulovlige fond til terrorisme. 

At blæse låget af London/Wall Street-banksvindlen er 

altafgørende for at forhindre krigen i at bryde i hjertet af 

Europa. Foreløbig holder Putin, Hollande, Merkel og 

Poroshenko sig til deres forpligtelser over for en våben-

hvile i Ukraine som det første skridt til en reel løsning på 

krisen, der begyndte med Victoria Nulands operationer 

for et nazistisk regimeskift i 2013-14. Alle fire ledere 

ved, at Obama, på vegne af briterne, gør fremstød for at 

opruste ukrainerne som en udløser af krig med Rusland. 

Victoria Nuland, Obamas neokonservative nazi-elsker, 

løber rundt i Georgien og andre steder østpå, hvor hun 

gør fremstød for provokationerne. 

Nuland må fjernes nu, som endnu en forudsætning for 

at forhindre krig. Så længe hun render rundt på vegne af 

Obama, er faren for krig for alvorlig til, at det kan tolere-

res. Med hendes afsættelse bliver Obama sårbar. Enten 

må han selv fjernes fra embedet, eller også, som 
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LaRouche udtrykker det, må »han blive stærkt begræn-

set«, ellers vil krigen ikke kunne standses. 

 

Se: Fyr nazi-elsker Nuland, eller stå over for krig. 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5061 

 

Dette er afgørende dage, hvor selve menneskehedens 

fremtid står på spil. Grækerne må gives fuld international 

støtte til at gå op imod svindlerne og morderne i London. 

Nuland må fyres og Obama puttes i en æske, eller selv 

blive fyret. Denne kombination af handlinger er tilstræk-

kelig til at holde faren for krig tilbage. Dernæst kan en 

lovformeligt reguleret bortfjernelse af Londons og Wall 

Streets imperiale gældsboble sætte scenen for en reel, 

økonomisk revolution af den slags, som Alexander Ha-

milton lancerede ved afslutningen af Den amerikanske 

Revolution, og som reflekteres af BRIKS’ handlinger i 

dag. 

 

 
 

Stillehavet er stort nok til at rumme udviklingen af både 

Kina og USA og til samarbejde mellem vore to lande for 

at bidrage til sikkerheden i Asien. Denne indsats er gen-

sidigt komplementær, i stedet for at være gensidigt eks-

kluderende.  

Kina og USA bør fortsætte med at fremme dialog og 

koordinering omkring anliggender i det asiatiske Stille-

havsområde og respektere og imødekomme hinandens 

interesser og anliggender i denne region, samt udvikle en 

inkluderende koordinering ...  

Vi byder USA’s og andre relevante landes aktive delta-

gelse velkommen, således, at vi sammen kan fremme og 

dele velstand og fred i det asiatiske Stillehavsområde. 

Kina er rede til at samarbejde med USA for at gøre en 

indsats inden for flere prioriterede områder og for at vir-

keliggøre sådanne principper som ikke-konfrontation, 

ikke-konflikt, gensidig respekt og et win-win samarbejde. 

Og med urokkelig gejst og utrættelig indsats vil vi frem-

me nye fremskridt i opbygningen af en ny model for 

stormagtsrelationer mellem de to lande, der kan være til 

større gavn for vore to folk og to lande. 

 

Den kinesiske præsident Xi Jinping, Beijing, Kina  

– 12. november 2014, Den fælles pressekonference  

med præsident Obama 

 

Lyndon LaRouche talte også om dette emne under en 

diskussion, som han ledte den 29. november, 2014. 

 

Det hidtidige, internationale system er døende, og der er 

kun to alternativer: generel atomkrig, eller også en form  

for forening blandt nationer, som vi ser det i BRIKS og 

lignende fora. Med andre ord, så er den eneste måde, 

hvorpå man kan bevare samfundet på globalt plan, er, at 

det netop er på globalt plan. Hvilket betyder, at man må 

være dedikeret den kendsgerning, at alle nationer arbej-

der på en måde meget lig den, hvorpå Rusland og Kina 

arbejder. Man kan på den russisk-kinesiske alliance måle, 

hvordan realiteten bliver, og vi er kun et klik fra det re-

sultat.  

Med andre ord, [står det klart,] hvis man er mentalt 

sund og rask: USA, befolkningen i USA, er bankerot, 

Canada er bakerot, de europæiske nationer, de vesteuro-

pæiske nationer, er bankerot, de er alle sammen banke-

rot! Og, som den hidtidige form for nationer, kommer de 

aldrig ud af denne bankerot.  

Det, der kommer til at ske, er, at man vil få en form for 

system som det, BRIKS repræsenterer. Man har et glo-

balt system, med et system for hele verden. Dette ver-

denssystem vil, med hensyn til sprog og så videre, til dels 

udvise forskelligartethed. Men den hensigt, som skal 

opnås, som er, hvad der må opnås, vil føre til større og 

større forening.  

Det er, hvad der sker; man kan se denne tendens i Syd-

amerika nu. Den er langt stærkere der end andre steder. 

Det, der sker med Rusland og Kina, den russisk-kinesiske 

relation, er typisk for dette.  

Det nuværende system, som tåbelige amerikanere sta-

dig tror på, er døende og venter blot på at blive fejet af 

bordet.  

Vi er på vej ind i et nyt system, hvor menneskeheden 

vil blive til et forenet system, forenet gennem praksis, 

ved hjælp af en praksis, som vil afstedkomme dette. Der 

vil være en skillelinje, hvor der skelnes klart. Der vil 

stadig være kulturer, nationale kulturer, som kan være 

unikke og have deres egne, unikke karaktertræk; men de 

vil alle være en del af den samme form for udvikling, 

som er i færd med at finde sin generelle forening. Der 

står vi nu.  

Og dernæst, det vi gør i New York, og det vi gjorde i 

går aftes med New York, og med forberedelserne til det, 

går direkte i den retning. Det må vi blive ved med – det 

er, hvad der foregår. Det er ikke først det ene, og dernæst 

noget andet. Nu siger vi, at vi går mod et nyt system. For 

vi må have et tæt samarbejde med vores allierede, Kina, 

og med andre nationer, som, i princippet, i deres hensigt, 

er nære allierede. Vi vil gradvist finde en større og større 

overensstemmelse, mere og mere integration baseret på 

søgen efter at virkeliggøre nødvendige revolutioner i 

praktisk fremgangsmåde.  

Og vi vil alle blive forenet i Kepler! 

 

Schiller Instituttet og LaRouche-bevægelsen – 

vi har søsterorganisationer i mange lande i ver-

den – har udgivet en brochure på dansk,  

HVORFOR USA OG EUROPA MÅ GÅ MED I 

BRIKS – en ny, international orden for  

menneskeheden. Trykt version 20 sider. 

 

Det er Danmarks kommende politik, hvis vi ikke 

vil ende som et tilbagestående museum i en afkrog 

af verden! Læs den på 

  http://schillerinstitut.dk/si/?p=4898 

Eller ring 35 43 00 33 og bestil til uddeling overalt! 

 

Bliv medlem af Schiller Instituttet, 

med forpligtelse til at løse krisen i verden! 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5061
http://schillerinstitut.dk/si/?p=4898

