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Flere og flere advarsler om 3. Verdenskrig 

– hvor er debatten i offentligheden? 
2. marts 2015 – Der kommer flere og flere internatio-

nale advarsler om en atomar 3. Verdenskrig. Men de 

nævnes kun sporadisk i de etablerede medier. Vi offent-

liggør her en liste af links 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5209 i kronologisk orden 

for at give jer lejlighed til selv at danne jer et billede af 

situationen. Listen omfatter også krigspartiets røster for 

at vise, hvordan ideologisk blindhed truer med at styrte 

verden ned i afgrunden. 

Kære læser, medlem, abonnent: Situationen er me-

get, meget alvorlig, hvis vi ikke får stoppet det her. 

Gå med i det danske Schiller Institut, og kast dine 

kræfter ind, sammen med vore medkæmpere i Tyskland, 

USA, Frankrig, Sverige og mange flere lande, for at sik-

re, at den værste humanitære og kulturelle ødelæggelse i 

menneskehedens historie bliver stoppet i tide.  

Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg, opfor-

drer konstant til, at vi får rejst en debat i samfundet om 

disse spørgsmål. Brug comment-funktionen på vores 

hjemmeside. Vi kan sætte jer i forbindelse med hinanden, 

så I f.eks. sammen kan skrive artikler til alle lokalaviser i 

landet, kontakte lokale Radio/Tv-medier, arrangere orien-

teringsmøder i jeres lokalområde – vi skal nok komme –  

 

OG FÅ EN OFFENTLIG DEBAT OM DISSE 

VIGTIGE SPØRGSMÅL I GANG! 

 

Danmark, hører du? 

 

 

Følg med i de seneste nyhedsopdateringer på 

 

RADIO SCHILLER 2. mrs.  

v/Tom Gillesberg: 

Ruslands atomstyrker er klar / 

Grækenlands strategiske betydning / 

SAS strejken 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5211 

Kom til  

Politisk orienteringsmøde  

v/Tom Gillesberg 
 

torsdag, 5. mrs. kl. 19 
 

på vores kontor på Frederiksberg. 

Tilmelding unødvendig – bare kom! 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 26. feb. 2015: 

Operation Zeus: Opgør 

Lyndon LaRouche erklærede i dag, at det globale 

mønster i de britiske handlinger indikerer, at de handler 

på en måde, der kun kan tilskrives et fremstød mod en 

snarlig atomkrig. Den Watergate-lignende proces, der 

kom som lyn fra en klar himmel, mod Malcolm Rifkind, 

formand for Parlamentets Efterretnings- og Sikkerheds-

komite og en sværvægter i det britiske etablissement, og 

hans efterfølgende fratrædelse, pga. hans opposition mod 

en optrapning af konfrontationen med Rusland, betyder, 

at briterne gør sig klar til krig, sagde LaRouche. De er i 

færd med at skaffe alle forhindringer for denne krig af 

vejen – det er den konklusion, man må drage af Rifkinds 

afsættelse. 

Dette britiske krigsfremstød ses også åbenlyst i de ud-

viklinger, der finder sted omkring Ukraine og Græken-

land – to strategiske konfrontationer, hvor midlertidige, 

usikre våbenhviler i øjeblikket eksisterer, men hvor de 

underliggende spørgsmål slet ikke er blevet afgjort. 

For eksempel shopper Ukraines Petro Poroshenko ak-

tivt efter våben, der skal bruges i deres krig mod Rus-

land. På den internationale våbenudstilling IDEX i Abu 

Dhabi meddelte han, at han havde underskrevet en for-

svarsaftale med De forenede arabiske Emirater, og at han 

håbede snart at gøre det samme med USA: 

»Vi er i en meget praktisk dialog, og vi håber, at vi i 

den nærmeste fremtid vil få en beslutning om at hjælpe 

os med at få forsvarsvåben.« 

I mellemtiden er Andrij Parubij, øverstbefalende for 

Maidans »selvforsvars«-styrker, og nu chef for Ukraines 

Nationale Sikkerheds- og Forsvarsråd, i Washington til 

møde med embedsfolk fra Pentagon og diverse senatorer 

for at få et bindende løfte om at sende våben til Ukraine. 

(fortsættes side 3) 
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STOP 3. VERDENSKRIG! 

Stop den værste humanitære og kulturelle ødelæggelse i menneskehedens historie! 

 
 

HOVEDARTIKEL: 

Planter Obama en begrænset atomkrig  

i Eurasien og Vesteuropa? 

 

Af Alexander Hartman
1
 

28. feb. 2015 – Den 25. februar advarede Lyndon 

LaRouche, under diskussioner med sine medarbejdere, 

mod at afvise advarsler om en truende atomkrig med det 

argument, at ingen i fuldt alvor ville overveje en sådan 

krig, fordi den jo ville føre til menneskehedens udslettel-

se. »Denne idé om en atomkrig er ikke helt, som Obama 

eller hans strateger forestiller sig.« Planlæggerne af en 

sådan konfrontation ønsker sikkert ikke at føre verdens-

krig over hele planetens territorium, men ville forsøge at 

begrænse atomkrigen til Eurasien og Vesteuropa. 

»De ønsker en bestemt del af verden, i den transatlan-

tiske region, som arena«, sagde LaRouche, for at »være 

tilskuere til ødelæggelsen af resten af verden … Faren 

truer hovedsageligt Vesteuropa og Eurasien. Jeg siger 

ikke, at det vil ske, men det er det mest sandsynlige. 

Sandsynligvis ville det ikke ramme USA så hårdt, selv 

om det også ville ramme her, med det ville ramme Eura-

sien hårdt. Det er i dag temmelig sandsynligt.« 

Mange mennesker skulle angiveligt have fejlagtige fo-

restillinger om en stor atomkrig, og det måtte man ændre 

på. En sådan krig ville forløbe anderledes, end de fleste 

mennesker tror. »Selvfølgelig vil enhver, der forsøger at 

gennemføre en sådan operation, som de anglo-

amerikanske magter, gå meget forsigtigt frem, så den 

fulde kraft af et angreb kun rammer det eurasiske territo-

rium.« 

Formodentlig er der ingen, der har til hensigt at 

sprænge hele planeten i luften. Det kan vel næppe være 

den mulighed, som den transatlantiske krigsfraktion øn-

sker. »Men de kunne snuble ind i det. Det er en kends-

gerning, som man må tage i betragtning. Der kunne også 

ske noget andet; men den eurasiske option er den mest 

sandsynlige.« Herved ville to tredjedele af verdens be-

                                                           
1
 Alexander Hartman er redaktør for den tyske avis Neue 

Solidarität, som er organ for Bürgerrechtsbewegung So-

lidarität (BüSo), LaRouche-bevægelsens tyske søsteror-

ganisation og politisk parti, med Helga Zepp-LaRouche 

som formand.  

folkning sandsynligvis blive udslettet. »Men de ville 

sikkert have et område, hvor de fortsat kunne agere, om 

end med en stærkt reduceret befolkning i den transatlan-

tiske verden.« Dette kaldte LaRouche »Zeus-optionen«, 

en hentydning til den græske gud, der foragtede menne-

sker. 

Dette scenario må forhindres. Man må gøre det klart 

for »Zeus«, at han ikke selv ville overleve dette folke-

mord. »Det er min hensigt at redde menneskeheden.« 

Han ville gøre det klart for folk, hvad de betingelser, 

under hvilke denne »Zeus-option« bliver umulige at gen-

nemføre, er. 

 

Indikationer på forberedelserne til en atomkrig  

Helga Zepp-LaRouche fremlagde en dag senere i sit 

ugentlige webcast grundene til sin mands indtrængende 

advarsler om den planlagte atomkrig i Europa og Asien. 

»Det er ganske vigtigt, at alle folk, der besætter en be-

tydningsfuld post, og som udtaler sig imod konfrontatio-

nen med Rusland, systematisk bliver jaget fra deres post 

eller får munden lukket gennem Watergate-lignende ope-

rationer. Det seneste eksempel er den tidligere britiske 

udenrigs- og forsvarsminister, Malcolm Rifkind, der som 

formand for det britiske parlaments efterretnings- og 

sikkerhedskomite »havde en meget betydningsfuld posi-

tion i det britiske parlament.« 

Rifkind blev, ligesom den tidligere indenrigs- og 

udenrigsminister Jack Straw, offer for en overlagt fælde, 

en såkaldt »Sting-operation«: Journalister fra avisen Dai-

ly Telegraph og Tv-kanalen BBC4 havde udgivet sig for 

repræsentanter for en Hongkong-virksomhed, optaget 

samtalen i hemmelighed og efterfølgende rejst anklage 

om, at Rifkind og Straw kunne bestikkes. Begge trak sig 

meget hurtigt tilbage pga. anklagerne. 

Dette skal ses i sammenhæng med bestræbelserne på 

at optrappe situationen i Ukraine ved at levere våben til 

dem. Helga Zepp-LaRouche henviste til det samtidige 

besøg i USA af den tidligere øverstbefalende for Maidan 

og nuværende ledende medlem af Ukraines Rada (Øver-

ste Råd), Andrij Parubij. Han holdt møde i Washington 

med viceudenrigsminister Victoria Nuland
2
, senator John 

McCain, den republikanske formand for Kongressen 

John Boehner og repræsentanter fra Pentagon, for at 

hverve våbenleverancer fra USA til Ukraine. Parallelt 

hermed havde den ukrainske præsident Petro Poroshenko 

besøgt IDEX-våbenmessen i Abu Dhabi og der indgået 

aftaler om våbenleverancer fra Emiraterne til Ukraine. 

Eftersom der ikke findes nogen våbenindustri i Emirater-

ne, kommer disse våben selvfølgelig andre steder fra.  

For Moskva ville våbenleverancer fra USA til Ukrai-

ne udgøre den »røde streg«, hvis overskridelse ville gøre 

en direkte militærkonfrontation uundgåelig. 

En yderligere vigtig indikator for eksistensen af så-

danne krigsplaner er præsident Obamas ordrer om at 

modernisere det amerikanske atomvåbenarsenal: »Man 

                                                           
2
 Se EIR FOKUS: Vil Nulands nazister skubbe verden ud 

i Tredje Verdenskrig? http://schillerinstitut.dk/si/?p=5061 
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STOP 3. VERDENSKRIG! 

Stop den værste humanitære og kulturelle ødelæggelse i menneskehedens historie! 

vil måske erindre sig, at præsident Obama under valg-

kampagnen i 2008 gentagne gange lovede, at han ville 

skære kraftigt ned på atomvåbnene, og hvis man ser på 

det i dag, så er det nøjagtig det modsatte, der sker.« 

Obama har sat et moderniseringsprogram i gang for alle 

atomvåben, »til et samlet beløb af en billion dollar – det 

er nu engang ikke peanuts«. 

Særlig bemærkelsesværdigt er moderniseringen af de 

taktiske atomvåben i Europa. Flere forfattere har påpeget, 

at, på grund af logikken i en atomkrig »vil, i tilfælde af, 

at det skulle komme dertil, alle våben blive sat ind, eller 

man vil i det mindste forsøge at sætte alle våben ind. For 

den, der ikke gør det, er den, der vil blive udslettet«.  

Derfor giver det ingen mening på nuværende tids-

punkt at modernisere de taktiske atomvåben, der er op-

stillet i Holland, Belgien og Tyrkiet. Men det er netop, 

hvad der sker. De nye B-61-atomvåben, der skal erstatte 

de forrige, har en mindre last, men en større rækkevidde, 

»og de udvisker også i ganske farlig grad forskellen mel-

lem atomvåben og konventionelle våben«. Det kan man 

også se i forbindelse med de øvrige udviklinger: Såvel 

Rusland som Kina har hele tiden protesteret mod USA’s 

globale missilforsvarssystem. Moskva har altid vurderet 

det til at være en førsteangrebskapacitet imod Rusland. 

Den amerikanske militærdoktrin »Prompt Global Strike« 

er ligeledes baseret på den idé, at man ved hjælp af 

Stealth-teknologien og lignede teknologier kan undvige 

modstanderens luftforsvar og dermed flyve dybt ind i 

modstanderens territorium og udbombe hans gengældel-

seskapacitet. Hertil kommer NATO’s udvidelse mod øst, 

som EU også må regnes med i, »da de jo også har militæ-

re traktater, der er struktureret fuldstændig på samme 

måde som NATO«, såvel som også den seneste tids 

fremskudte placering af våben og tropper fra USA og 

NATO i Baltikum og Østeuropa – Polen, Rumænien og 

Bulgarien.  

I denne forbindelsen påpegede hun advarslerne fra 

den amerikanske militæranalytiker Jack Lang. Han taler 

på sin website om en »omvendt Cubakrise« – med den 

væsentlige forskel, at man ikke, som i Kennedys tilfælde, 

kan forvente, at Obama vil afstå fra denne provokation, 

og at der heller ikke findes nogen struktur, der ville gøre 

det muligt, men at en optrapning tværtimod er forpro-

grammeret. 

Alt har tilspidset sig i en sådan grad, understregede 

fru Zepp-LaRouche, »at jeg virkelig mener, det kan gå 

galt, hvis vi ikke hurtigt kommer væk fra denne kurs«. 

Hun har kontakter til mange militære eksperter i hele 

verden, og det kunne virkelig være, at folk tænker, at 

man ville kunne føre en krig i Europa, »der også omfatter 

Rusland og Kina, altså Eurasien, men ikke USA’s territo-

rium … Det er naturligvis noget, der er mere foruroli-

gende for os i Europa end idéen om en generel atomkrig 

– selv om der i sagens natur ikke er nogen, der ved, hvad 

der vil ske, og om der dog ikke er tilstrækkeligt med 

atomvåben spredt over hele verden til, at det kunne føre 

til menneskehedens udslettelse«. Det er en virkelig akut 

fare. 

Vi må fremtvinge en offentlig debat 

Helga Zepp-LaRouche fortsatte: »På vores hjemme-

side har vi en liste med henved 20 artikler, som er frem-

kommet i den seneste tid, og som alle beskæftiger sig 

med dette spørgsmål, og jeg må blot endnu engang sige: 

Alle, der gør sig tanker om menneskehedens fremtid, har 

virkelig pligt til at læse disse artikler og sørge for, at der 

kommer en debat om det.«  

Hun understregede: »Jeg mener, at vi må stille det 

krav, at disse amerikanske atomvåben på tysk territorium 

omgående fjernes. Det er det mindste, der må ske, og vi 

må virkelig udbrede dette krav. For det er faktisk en tra-

gisk situation: Da vi havde krisen over mellemdistance-

raketterne i 1980’erne, var der hundrede tusinder af men-

nesker, der gik på gaden for at protestere mod krig … I 

dag er vi meget tættere på en krig, og ingen mennesker – 

eller så godt som ingen – taler om det.« 

I sine redegørelser påpeger Lyndon LaRouche, at vi 

må have en grundlæggende nytænkning i befolkningen 

for at mobilisere den: »Vi må have en ny renæssance. Vi 

forstår, hvordan den menneskelige art opfører sig. Vi 

forstår dens potentiale for det onde, såvel som for det 

gode, og vi må skabe et instrument, der kan bevirke det, 

der må gøres for at forhindre en masseudslettelse af den 

menneskelige befolkning. Vi må skabe en ny form for 

orden, en ny form for renæssance i samme ånd som den 

renæssance, Nicolaus Cusanus
3
 skabte … 

Hvordan kan vi forene menneskehedens kræfter på en 

sådan måde, at de selv beslutter sig til at forhindre disse 

rædsler? De må overtage ledelsen. For at afvende sådan-

ne rædsler, må man give alt, og handle i fællesskab, for at 

disse forfærdelige ting ikke skal ske.« 

Man må se på renæssancens idéer. Europa har længe 

ventet på at befri sig fra Zeus’ forfærdelige herredømme. 

»Det er altså en strategisk kraft af en ganske særlig art. 

Det er en særlig kraft, der kun træder i kraft meget, meget 

sjældent i menneskehedens historie. Og det er virkelig 

godt, at den gør det.« 

 

(fra side 1) 

Parubij er, ligesom hans controller Victoria Nuland 

fra Obamas Udenrigsministerium, åben fortaler for nazi-

stisk politik, inklusive konfrontation med Rusland. 

Vi ved, hvad Nuland har gang i, var LaRouches 

kommentar i dag; og vi mener ikke, det er menneskeligt. 

Faktisk er det sådan, at Obama og de folk på den republi-

kanske side, der er allierede med ham om den politiske 

strategi, er den ene faktor, der udgør den største kilde til 

fare for selve USA’s fortsatte eksistens. Dette er en 

kendsgerning, vi må erklære udtrykkeligt og vidt om-

kring – fra det politiske centrum, der udgøres af 

LaRouche-bevægelsens organisering af aktioner på Man-

hattan og herfra strålende ud til resten af landet, og til 

verden. 
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STOP 3. VERDENSKRIG! 

Stop den værste humanitære og kulturelle ødelæggelse i menneskehedens historie! 

I sagen om Grækenland er Den europæiske Union 

stædigt besluttet på at knuse Tsipras-regeringens afvis-

ning af at gennemføre mere Trojka-nedskæringspolitik i 

landet og kræver, at de kapitulerer eller udsættes for fi-

nansiel og økonomisk tæppebombning, og bortvises fra 

Eurozonen. 

Hvorfor skulle de dog forblive i Eurozonen? gav Lyn-

don LaRouche igen. Den græske regering burde sige til 

EU: 

Hvis I har tænkt jer at presse os, hvorfor skulle vi så 

være en del af det? Der er grænser for, hvad en nation 

med respekt for sig selv vil underkaste sig, og vi har nået 

en sådan grænse. Det, I forlanger, er et bedrageri – og det 

ved I. Det britiske Imperium har udsuget os i årevis, og 

det har de ikke lov til; det er umoralsk. Vi har vist, at vi 

ønsker at samarbejde med jer, vi har givet jer den mulig-

hed; men hvis vi ikke opnår et tilfredsstillende resultat, 

har vi ingen som helst forpligtelse til at fortsætte bedra-

geriet. Vi kan ikke underkaste os. 

LaRouche specificerede, at det ikke er alle i Europa, 

der aggressivt forfølger Det britiske Imperiums ’brændte 

jords’ politik imod Grækenland, men der er nogle særligt 

aktive personer, der må skilles ud og stoppes. Det er til-

fældet med den tyske finansminister Wolfgang Schäuble 

og chefen for Eurogruppen Jeroen Dijsselbloem, så vel 

som også Spaniens finansminister Luis de Guindos – der 

var direktør for Lehman Brothers i Spanien og Portugal 

fra 2006 og frem til bankens undergang i flammerne i 

2008. Og han prætenderer nu at belære Grækenland om 

ordentlig finanspolitik? 

Men Grækenland har forskellige muligheder imod 

disse hit-men, understregede LaRouche. Hvis de knuser 

Grækenland, som de har planer om at gøre, vil de sænke 

hele systemet. Så det, Grækenland må sige, fortsatte 

LaRouche, er, at de betingelser, man stiller dem overfor, 

er et svindelnummer. Gælden er et svindelnummer; i 

virkeligheden skylder Grækenland ingenting. De tal, man 

har brygget sammen, er blot endnu et tilfælde af forbry-

deriske bankierers regnemetoder – en praksis, der er så 

svindelagtig, at den giver matematik et dårligt ry! 

Pointen er, konkluderede LaRouche, at Grækenland 

intet skylder, og på trods af dette er Det britiske Imperi-

um, i deres higen efter krig, ude på at drukne dem, dræbe 

dem og knuse dem. Tiden er inde for Grækenland til at 

handle og lade bankerne vide, at de ikke får noget. De er 

færdige. 

Som afslutning på en diskussion med medarbejdere 

tirsdag aften sagde LaRouche: 

Obama bruger rent faktisk terrorister, internationale 

terrorister, og det er her, truslen kommer fra. For briter-

ne har ikke selv kapaciteten til at lancere denne form for 

krigsførelse. Der er faktisk ingen i Vesteuropa, der kan 

forberede en sådan krig. USA kan levere våben, seriøse 

våben, tunge våben. Men USA ønsker ikke at være an-

svarlige for denne udvikling; de ønsker at udgøre opbak-

ningen. 

Den måde, som USA derfor ville operere på, især un-

der Obama, ville være at få andre agenter til at lancere 

krigen. For det eneste, der behøves, er en anden agent, 

der vil starte krigshandlingerne, vil lancere den form for 

krigsførelse, der er involveret, og dette inkluderer atom-

krig. Og atomkrig eksisterer i andre dele af verden, og 

leveringerne kan rettes mod andre dele af verden. Og 

derfor ville de angribe Rusland og Kina, som hovedmå-

lene for ødelæggelsen. Og de ville være ligeglade med, 

hvad der sker med resten af Europa. De ville simpelt hen 

sige, »vi overlevede«; for folk, der vil udføre denne form 

for krig, vil sige, hvis de overhovedet har nogen kapaci-

tet, så vil de kalkulere, og kalkulationen ville være, kan vi 

lancere en stykkevis krig, der ville destruere det meste af 

Europa. 

Og det er præcist, hvad Nuland foretager sig. Hendes 

rolle er at tage til Europa og dér skabe en situation, der 

vil forårsage ødelæggelsen af Centraleuropa. 

Storbritannien er ikke i stand til at gøre noget nu, 

undtagen rent politisk – politisk og finansielt. Derfor ville 

den normale situation, under enhver form for skinfornuft, 

være, at det gik i den retning. Det er at sætte en fælde for 

det europæiske hjerteland, med ødelæggelse af visse dele 

af Nordafrika og Centralasien – og Kina. Og målet ville 

være at ødelægge Kina, at ødelægge Europa og Kina. 

    

Op, alle mand, for Grækenland 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lxGOVhNuPOs 
 

Melodi: Aldrig om søndagen … (Melina Mercouri) 

 

Du ved, at Goldman Sachs er bank’rot, og korrupt,  

så skråt op med uhyrlige krav, 

Og Londonbankerne er bank’rot og korrupt,  

så hold op, og læg dem i en grav. 

Du ved at ECB er bank’rot og korrupt,  

så skråt op, det er gået helt galt, 

Og al den græske gæld den kan ej, og vil ej,  

og bør ej, og aldrig blir’ betalt. 

 

Wall Street er død, Lad blot præsten kom’ 

Og som Lyndon bød, Deres liv er om’ 

På sin dødsseng Lad blot EU gå, 

og Op, Alle mand, for Grækenland. 

 

Du ved at Trojkaen er bank’rot og korrupt,  

så skråt op, med uhyrlige krav, 

Og JPMorgan Chase er bank’rot og korrupt,  

så hold op, og læg dem i en grav. 

Briternes Majestæt er bank’rot, og drugged nok,  

så skråt op, det er gået helt galt, 

En million billion dollar kan ej, og vil ej,  

og bør ej, og aldrig blir’ betalt. 

 

London de kør’ Bankerot og svig;  

Glass/Steagall nu el-ler Tredje Verdenskrig! 

Fred, alle mand, Ikke flere tricks 

Danmark og Grækenland skal gå med i BRIKS!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lxGOVhNuPOs

