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Helga Zepp-LaRouche var taler ved et seminar for di-

plomater, der blev afholdt i Det russiske Kulturcenter i 

København den 30. januar 2015 med titlen, »Økonomisk 

udvikling og samarbejde mellem nationer, eller økono-

misk kollaps, krig og terror? Den Nye Silkevej bliver til 

Verdenslandbroen«, med følgende indhold:  

 

Introduktion v/Tom Gillesberg,  

formand for Schiller Instituttet i Danmark  

Grækenland bro mellem Europa og BRIKS? 

Glass-Steagall og nyt kreditsystem nu 

Finanssystemets sammenbrud og atomkrig 

Vestens nye doktrin om førsteangreb 

USA og Europa må gå sammen med BRIKS 

Lyndon LaRouche havde ret! 

Verdenslandbroen, en kort gennemgang 

Kinas udvikling, Månen og fusionskraft 

Menneskets sande rigdom: Den kreative evne 

Stop atomkrigen og skab en kulturel renæssance 

 

 

Hør de seneste nyhedsopdateringer på  

RADIO SCHILLER 9. mrs. 

v/Tom Gillesberg: 

Grækenland bygger bro til BRIKS / Schweiz, 

Danmark og finansverdenen 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5429 

 

 
 

Fra LaRouche-bevægelsen 6. mrs. 2015:  

Et opgør lurer over græsk gældsbombe  

og NATO-krig mod Rusland 

Torsdag accelererede Den europæiske Centralbank 

tidsplanen for et opgør med Grækenland over den fakti-

ske bankerot af hele det transatlantiske finanssystem. 

Samtidig har NATO’s provokationer i Sortehavet og Det 

baltiske Hav sat faren for en ukontrollerbar krig i hjertet 

af Eurasien på en tilsvarende hurtig fremspoling. De to 

mønstre er ikke uden forbindelse, men er derimod en 

refleksion af impulsen fra ledende britiske fraktioner til 

at fremprovokere, hvad de i deres vanvid tror, kunne 

blive en krig, der var afgrænset til det eurasiske territori-

um – med de førende BRIKS-nationer Rusland, Kina og 

Indien som mål. 

På ECB’s bestyrelsesmøde torsdag rullede Mario 

Draghi frem med bankens svindel med kvantitativ lem-

pelse til $1,2 billion, der vil begynde mandag med opkøb 

af dårlige værdipapirer til €60 mia. fra de store, europæi-

ske banker. http://schillerinstitut.dk/si/?p=5370 

Programmet for kvantitativ lempelse vil ekskludere 

Grækenland og Cypern, og ECB-bestyrelsen afviste at 

tillade Grækenland at trykke nye statsobligationer for at 

(fortsættes s. 3) 
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HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

EU-magtopgør med Grækenland og Rusland  

styrker BRIKS-organisationen! 

 

7. mrs. 2015 – Det desperate skridt fra ECB-chef Ma-

rio Draghi, hvor han vil oversvømme Eurozonen med 1, 

14 bio. Euro i den såkaldte »kvantitative lempelse« sam-

tidig med, at Grækenland og Cypern udelukkes af denne 

tvivlsomme pengevelsignelse, vil vise sig at fremskynde 

det transatlantiske finanssystems sammenbrud. Den sam-

tidige optrapning af provokationerne mod Rusland gen-

nem NATO-manøvrer i Sortehavet, samt den fremskudte 

udstationering af NATO-tropper og tungt militærudstyr i 

De baltiske Stater på Ruslands grænse, hænger direkte 

sammen med truslen om finanssystemets umiddelbart 

forestående bankerot. 

I begge tilfælde – både den hårde linje over for Græ-

kenland og optrapningen mod Rusland – drejer det sig til 

syvende og sidst om et bluff. Grækenland skal tvinges til 

fortsat at holde fast i Trojkaens nedskæringspolitik, uag-

tet den kendsgerning, at denne morderiske politik er ble-

vet fravalgt af den græske befolkning i et demokratisk 

valg. Klaus Regling, chef for den Europæiske Stabili-

tetsmekanisme (ESM), understreger: »Grækenland må 

tilbagebetale hele denne kredit. Det er, hvad vi forventer, 

og der er intet forandret i det.« Hverken den kendsger-

ning, at kun 3 % af denne kredit er forblevet i Græken-

land, mens resten derimod kom de europæiske banker til 

gode, og heller ikke resultatet af et demokratisk valg, 

som klart har sagt nej til en politik, der har skrumpet den 

græske økonomi med mere end en tredjedel, og som slår 

befolkningen ihjel, synes åbenbart at interessere ham. 

Som medlem af det finansielle etablissement er han 

derimod vidende om, at såvel en græsk udtræden af euro-

en som en nedskæring af gælden, som Tsipras har kræ-

vet, ved en forbliven i Euroen, ville have Eurozonens, 

City of Londons og Wall Streets øjeblikkelige kollaps til 

følge, for den totale gældspyramide, inkl. den seksten-

cifrede (!) derivatboble ville eksplodere. Trojkaen har 

naturligvis en massiv interesse i, at Tsipras-regeringen 

ikke får sine krav gennemført, fordi de frygter den positi-

ve signalvirkning på Italien, Spanien, Portugal, Irland og 

Frankrig, som ville udgå fra Grækenlands succes, mere, 

end Djævelen frygter vievand. Og det tyske Finansmini-

sterium undså sig ikke for at besvare en forespørgsel om 

dette fra den parlamentariske gruppe fra partiet Die Linke 

i Forbundsdagen med, at man, ud fra gældskonferencen 

for Tyskland i London i 1953, ikke kunne drage nogen 

følgeslutninger for en sådan konference for Grækenland, 

da man jo ikke kunne vide, hvordan den tyske økonomi 

ville have udviklet sig i ’50’erne uden denne konference! 

Men sandheden er tværtimod, at Konrad Adenauer og 

Hermann Abs udmærket vidste, at der ikke ville have 

været noget tysk, økonomisk mirakel, hvis Tyskland 

dengang ikke havde fået eftergivet 60 % af sin totale 

gæld, og den resterende tilbagebetaling ikke var blevet 

knyttet til eksportoverskuddet. Frem for alt var de, til 

forskel fra den nuværende besætning i Finansministeriet, 

kompetente og havde Tysklands interesser på sinde. 

 

NATO-konfrontation over for Rusland 

Den samme konfrontationsstrategi, som man, i be-

tragtning af den højspændte situation, kun kan opfatte 

som en provokation, kommer til udtryk i NATO-

manøvrerne i Sortehavet, som er påbegyndt med den 

bulgarske, rumænske og tyrkiske marine. Man træner 

bl.a. forsvaret mod angreb fra luften såvel som fra ubåde 

eller mindre skibe. Samtidig afholder Rusland manøvrer, 

hvor, frem til 10. april, 2.000 soldater deltager i luft-

værnsøvelser og kamptræning, først og fremmest i det 

sydlige Rusland og i Nordkaukasus, og hvor også militæ-

re støttepunkter på Krim, i Armenien og Georgien indgår.  

Med hensyn til de stadig mere højrøstede krav fra den 

britiske regerings side og fra republikanernes side i USA 

om en bevæbning af den ukrainske hær med »dødbrin-

gende våben«, den fremadskridende, fremskudte udstati-

onering af NATO-tropper og hovedkvarterer i de østeu-

ropæiske stater langs med Ruslands grænse, så nærmer vi 

os hastigt en »omvendt Cubakrise«, som William Polk, 

den tidligere militærrådgiver til præsident Kennedy på 

den tid, i disse dage skriver. I modstrid med de løfter, der 

blev givet af den tidligere, amerikanske udenrigsmini-

ister, James Baker jr., har man integreret det ene, forhen-

værende sovjetiske land og Warszawapagt-land efter det 

andet i NATO, og nu er man i gang med det i Ukraine; 

visse indflydelsesrige amerikanere har allerede foreslået, 

at man skal fortsætte fremad, helt til »Moskvas porte«. 

Bevæbningen af Ukraine er et yderligere skridt i denne 

retning. Desuden er det umuligt at bevæbne Ukraine så 

meget, at de kan udligne den russiske militærmagt; man 

nærer altså de urealistiske forventninger i Ukraine, men 

lancerer samtidig aktioner, der ville blive betragtet som 

offensive af Rusland, og som Rusland ville føle sig tvun-

get til at reagere på. Det kunne alt sammen føre til en 

krig, som ingen kan ønske. Rusland kan lige så lidt ac-

ceptere, at Ukraine bliver medlem at en fjendtlig militær-

alliance, som USA ville have tilladt, at Mexico var blevet 

medlem af Warszawa-pagten. 

En hel række af militæreksperter går, i ikke-officielle 

samtaler, ud fra, at den nuværende konfrontation mellem 

NATO på den ene og Rusland og Kina på den anden side 

har direkte kurs mod en sådan omvendt Cubakrise, men 

at, i betragtning af den manglende, røde telefon mellem 

Obama og Putin, og frem for alt den illusion, at man kan 

vinde et nukleart førsteangreb, faren for en fejlberegning 

er ekstrem høj, og at hele denne politik vil føre til men-

neskehedens udslettelse.   

Den truende kulisse, der således er opbygget, skal 

formidle budskabet: Enten kapitulerer Rusland og Kina, 

eller også er man parat til at gennemføre spillet med 

»dødskørsel«
1
 til den bitre ende, altid med den antagelse, 

at den anden side i sidste øjeblik kapitulerer. Men netop 

denne mulighed har Rusland og Kina med al tydelighed 

udelukket. Chefen for Centralkommandoen for den russi-

                                                           
1
 Eng. ’chickengame’; når to biler i en konkurrence om, 

hvem der først taber modet, kører frontalt mod hinanden, 

indtil den ene viger – ’kyllingen’ – eller de begge bliver 

dræbt! 
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ske Strategiske Missilstyrke (SMS), generalmajor Andrei 

Burbin
2
, har netop i et interview bekræftet Ruslands para-

thed til, i tilfælde af et angreb på landet, at gennemføre et 

modangreb med strategiske atomvåben. Enhver »uto-

pisk« militærplan om en »begrænset atomkrig« eller et 

forsøg på, efter »Prompt Global Strike«-doktrinen, at 

udbombe den russiske gengældelseskapacitet med kon-

ventionelle våben, ville blive besvaret med et gengældel-

sesangreb med interkontinentale ballistiske missiler mod 

USA. 

 

»Plan B« 

Den græske finansminister Varoufakis omtalte for ny-

lig, at der var en Plan B for det tilfælde, at Grækenland af 

ECB blev afskåret fra kreditlinjer. Udenrigsminister Ni-

kos Kotzias fortalte, hvori dette alternativ består: Græ-

kenland og Cypern kunne repræsentere en bro mellem 

EU og Rusland, da relationerne mellem disse to stater og 

Rusland aldrig har haft den negative karakter, som de har 

haft i de andre EU-stater. De ville begge ganske vist for-

blive som medlemmer af EU, men de har også rent histo-

risk dybe relationer til BRIKS-staterne. Til Indien, f.eks., 

har der siden antikken bestået nære relationer, lige såvel 

til Kina, fra den tid, hvor de begge var store kulturer, 

Kina for Asien og Grækenland for Europa – henover tre 

til fire tusinde år. Og med Rusland er der ligeledes dybe 

historiske, kulturelle og religiøse forbindelser.  

Netop i dette forsøg ligger chancen for at imødegå 

den vanvittige kurs mod selvødelæggelse, som vi i øje-

blikket synes at være fast besluttet på at følge, med et 

fornuftigt alternativ. EU’s brutale konfrontation over for 

Grækenland er en gyde, for enden af hvilken den sand-

synlige udslettelse af menneskeheden i en atomkrig vil 

stå. Hvis vi i stedet tager imod Grækenlands tilbud, kun-

ne vi via denne bro finde vejen til samarbejde med 

BRIKS-staterne i et nyt økonomisk system, som i øje-

blikket virkeliggøres af disse stater i højt tempo. 

Vi har ikke kun brug for en gældskonference for 

Grækenland i samme tradition som Londonkonferencen i 

1953 for Tyskland, men derimod også for en gældskonfe-

rence for hele Europa, og derudover for hele det transat-

lantiske system.
3
 Det første skridt må være realiseringen 

af et system for bankopdeling, i traditionen efter 

Glass/Steagall-loven, sådan, som det blev gennemført af 

Franklin D. Roosevelt i 1933
4
, og hvor den hidtil ubetale-

lige del af gælden og derivatboblen afskrives. Dernæst 

må det nuværende, monetaristiske system erstattes af et 

kreditsystem, der atter sætter realøkonomien, og dermed 

menneskene, i centrum for politik og økonomi. Og efter 

denne absolut nødvendige udrensning vil den transatlan-

                                                           
2
 Se 6. mrs.: ’EIR Internationalt: Lyt til disse russiske 

advarsler – De kan måske redde dit liv’, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5362 
3
 Se 23. jan.: ’EIR Fokus: Et græsk forslag: Sammenkald 

til en europæisk konference om statsgæld’, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4759   
4
 Se: ’Hovedartikel: 80-års-dagen for Glass/Steagall: 

Franklin D. Roosevelts 100 dage’, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3063 

tiske sektor have alt at vinde, hvis den samarbejder med 

BRIKS-staterne, og frem for alt Kina og præsident Xi 

Jinpings »win-win«-politik, om bygningen af den Nye 

Silkevej. 

Tyskland har nøglerollen i denne opblødning. Hvis vi 

beslutter at samarbejde med BRIKS-staterne om bygnin-

gen af den Nye Silkevej, vil hele Kontinental-Europa 

følge efter – og det vil også være den eneste løftestang, 

der kan føre Amerika tilbage til sin bedste tradition som 

Den amerikanske Revolutions republik. 

Vi har alle ansvaret for at vælge menneskehedens 

fremtid. 

 

(forts. fra s. 1) 

bevare kapitaliseringen af de store, græske banker.  

Mens Eurozonens finansministre enedes med Græ-

kenland om en fire måneders udsættelse, så satser ECB 

tydeligvis på et kortfristet opgør – i det håb, at Græken-

land vil give efter. 

Torsdag understregede Lyndon LaRouche, at der ikke 

er nogen udvej for Grækenland, eller noget land i Europa, 

så længe man beholder et bjerg af ubetalelig gæld på 

bøgerne. Så dette er et opgør i Europa, og resultatet vil 

omgående ramme Wall Street også. Mandag mødes Eu-

rozonens finansministre igen for at overveje det græske 

forslag om en fire måneders periode, i hvilken detaljerne 

i en gældskonference og afslutningen på den folkemorde-

riske nedskæringspolitik, kan udarbejdes.  

Opgøret med det britiske, transatlantiske systems 

bankerot er drivkraften bag krigsfremstødet. Fire NATO-

krigsskibe sejlede ind i Sortehavet torsdag til øvelser. 

Rusland meddelte, at det vil gennemføre flyveøvelser i 

det samme område, og 2.000 russiske tropper er også 

engageret i øvelser nær den ukrainske grænse. 

Det britiske House of Lords havde udgivet en ny, så-

kaldt omfattende undersøgelse af krisen i Ukraine, der 

gav Putin og Rusland al skylden. Briternes spil er endnu 

engang en krig mod Rusland, denne gang ved at bruge 

USA, under præsident Obama, som de tåber, der skal 

engageres i en udslettelseskrig mod Moskva. 

Mordet på Nemtsov giver stadig genlyd, men med fle-

re stemmer, der tilslutter sig LaRouche i fordømmelsen.
5  

En fremtrædende græsk strategisk analytiker, Ilias 

Iliopoulos, har skrevet, at mordet på Nemtsov var vestli-

ge kræfters værk, der arbejder for at få Putin fjernet, og 

han nævnte Obamas forhenværende ambassadør til Rus-

land, Micheal McFaul, sammen med Victoria Nuland,
6
  

som de sandsynlige arkitekter af operationen. 

Formanden for den russiske Duma gjorde det i et in-

terview med russisk Tv torsdag klart, at de folk, der i 

Vesten hævder, at »Rusland er isoleret«, er afkoblet fra 

virkeligheden. Rusland er en kernespiller i den nye, 

fremvoksende BRIKS-alliance, der allerede repræsente-

rer 42 procent af verdens befolkning, og 27 procent af 

virkelige, global rigdom. Det kan næppe kaldes »isolati-

                                                           
5
 Se: LaRouche fordømmer aftalt spil mod Putin for 

Nemtsov-mordet, http://schillerinstitut.dk/si/?p=5345 
6
 Se: Vil Victoria Nulands nazister skubbe verden ud i 

Tredje Verdenskrig? http://schillerinstitut.dk/si/?p=5061 
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on«. I en tale midt på ugen til lederne af det russiske In-

denrigsministerium gjorde Putin det klart, at Rusland vil 

tilbagevise de operationer, der køres under den »farvede 

revolution«. I samme åndedrag fordømte han mordet på 

Nemtsov som en del af angrebet på Rusland. 

Som Lyndon LaRouche gentagne gange har under-

streget denne uge, så kræver disse krisevilkår modige 

handlinger for at undgå krig. Obama og Nuland må fjer-

nes fra embedet nu. Netanyahu og hans saudiske alliance 

om hundrede års religionskrige i den islamiske verden, 

må afsløres som det britiske program for befolkningsre-

duktion, det er, og omgående knuses. USA må bringes 

ind i BRIKS’ nye paradigme. Den proces starter med en 

genindførelse af Glass/Steagall-loven og konkursbehand-

ling af Wall Street; lanceringen af programmer for høj-

teknologisk, kapitalintensiv infrastruktur og jobskabelse, 

gennem store mængder statslig kredit; og etablering af en 

Nationalbank efter Hamiltons principper for at drive pro-

cessen fremad. 

Der er ingen tricks eller fif, som vil virke. Kun disse 

forholdsregler kan med sikkerhed afvende et styrtdyk ud 

i en krig i Eurasien, der aldrig vil blive begrænset, men 

som vil, som russiske militære ledere gentagne gange har 

advaret om i de seneste dage, føre til en fuldt optrappet, 

termonuklear krig.  

 

Lyndon LaRouche til Grækenland:  

Afslør EU’s bluff - Gå med i BRIKS 

7. marts 2015 – Den amerikanske økonom Lyndon 

LaRouche udstedte en erklæring i går, hvor han opfor-

drede den græske regering til at afsløre Den europæiske 

Unions bluff og ikke alene forlade Eurozonen, men også 

direkte koble sig til det fremvoksende, nye globale og 

økonomiske system, som BRIKS-nationerne er i færd 

med at opbygge. 

LaRouches bemærkninger blev overleveret under det 

ugentlige, internationale fredags-webcast i går på 

www.larouchepac.com af Jeffrey Steinberg, medlem af 

EIR’s redaktion, som svar på det første spørgsmål til hr. 

LaRouche fra institutionelle kredse i Washington, D.C. 

Dette spørgsmål lød: »Hr. LaRouche, i betragtning af 

Eurozonens finansministres og Den europæiske Central-

banks handlinger er det tydeligt, at et opgør nærmer sig 

over, hvorvidt Grækenland vil forblive i den Økonomiske 

og Monetære Union (ØMU) … Hvad er Deres anbefalin-

ger til den græske regering, og hvordan kan de møde 

disse presserende udfordringer? Tak.« 

Steinberg videreformidlede hr. LaRouches svar som 

følger: 

»Han sagde, at den virkelige bankerot er i Londons og 

Wall Streets transatlantiske system som helhed. Det 

spørgsmål, som stilles af Rusland og mange andre natio-

ner i dag, er, om europæerne og USA under Obama kan 

overleve deres egen tåbelighed, eller om deres handlinger 

vil føre til verdenskrig og muligheden for generel udslet-

telse. Dronning Elizabeth og hendes kredse billiger mu-

ligvis idéen om generel krig, men det gør jeg ikke. 

Der er lykkeligvis en plads for Grækenland. De kan 

gå med i den anden klub. De kan blive en del af BRIKS-

processen. En voksende del af verden bryder med de 

angloamerikanske interesser, og det inkluderer nu flertal-

let af nationerne i Syd- og Mellemamerika og Caribien. 

Det omfatter naturligvis også mange nationer i Sydøst-

asien, Sydasien, Mellemøsten og Afrika …  

For at sige det ligefremt, så bluffer ØMU i Græken-

lands tilfælde. De forsøger at afpresse Grækenland. Dette 

er tåbeligt for Vesteuropa og USA. Grækenland har en 

unik og tæt relation til Rusland såvel som til Kina, og det 

er deres indgangsport til BRIKS-alternativet. 

Det, vi ser med konfrontationen med Grækenland, så-

vel som konfrontationen med Rusland, er et sidste, de-

sperat forsøg på at bluffe. Faren består i, at der for enden 

af dette bluff er atomkrig. Udfordringen for de fleste 

amerikanere er, at de ikke kan fatte det vanvid, der er 

drivkraften bag denne politik, med bluff og provokation. 

De kan ikke fatte, for det meste, at der findes nogen, der 

er villige til at risikere den selvmorderiske udslettelse af 

menneskeheden. Dette er vanvid ud over enhver forstand, 

og dog er det, hvad vi har med at gøre med hensyn til 

Obama, briterne og andre desperate kræfter. 

Grækenland har en lang historie som en maritim 

magt. Det går helt tilbage til perioden efter, at Zeus blev 

dræbt. Grækenland har karakter af et maritimt land, og 

det er grundlaget for, at det kan blive en integreret del af 

BRIKS-paradigmet. Kina anser allerede Grækenland for 

at være Den nye Silkevejs hovedterminal i Middelhavet. 

Det ser ud som om grækerne bliver tvunget til at for-

lade det europæiske system. Jeg siger, at det er i Græken-

lands interesse at forlade det. Det europæiske system er 

håbløst bankerot. Det europæiske system er ved at disin-

tegrere. Grækenland kan tage føringen i at bryde et sy-

stem, der fra begyndelsen var råddent og destruktivt. Ved 

at forlade Eurozonen kan Grækenland afsløre bedrageri-

et. Det er sådan, man besejrer dem: afslør den kendsger-

ning, at de er en flok bankerotte bluffere og bedragere.  

Deres system er i færd med at disintegrere, og det 

eneste, de har tilbage, er truslen om krig. Obama er det 

samme, en del af det samme, bankerotte system. Obamas 

bedrageri over for Rusland kan føre til ødelæggelsen af 

den menneskelige art. Hold dig til Obama, og du får en 

fribillet til udslettelse.« 

 

Læs Brochuren: 
 

HVORFOR USA og EUROPA  

MÅ GÅ MED I BRIKS 

- en ny, international orden  

for menneskeheden 
 

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

 

Intet betydningsfuldt opnås uden kamp. 

(Og dette er ganske afgjort en kamp!) 

Gå med i kampen 

Bliv medlem af Schiller Instituttet med 

forpligtelse til at løse verdens krise. 

http://www.larouchepac.com/
http://schillerinstitut.dk/si/?p=4898

