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KOM TIL STORMØDE: 
På vej til atomkrig med Rusland? 

Eller samarbejde med BRIKS-landene om økonomisk 

udvikling? 

 

FRE. 27. marts kl. 19, 
 

Salen, Medborgerhuset på Biblioteket, 

Danasvej 30B, Fr.berg.  

Ingen tilmelding – fri entré 

 

OG LAD OS SÅ FÅ GANG  

I DEN DEBAT! 
 

Se: http://schillerinstitut.dk/si/?p=5642 

 

Åbent brev til den danske regering 

og Folketinget 
 

Frederiksberg, den 23. marts 2015 

Følgende brev var sendt til en række ministre og Fol-

ketingsudvalg:  

I løbet af de seneste 10 dage har Storbritannien, Tysk-

land, Frankrig, Italien, Schweiz og Luxembourg tilmeldt 

sig som grundlæggende medlemmer af Den Asiatiske 

Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, sammen med 25-

30 asiatiske lande. Der er nu kun en uge til, at fristen for, 

at lande kan tilmelde sig som grundlæggende medlemmer 

udløber den 31. marts 2015, så Danmark bør få sin an-

søgning af sted hurtigt. 

Mens den transatlantiske økonomi og finansverden 

synker stadig dybere ned i depressionen, har BRIKS og 

Asien med Kina i spidsen stået for et stadig tættere sam-

arbejde om økonomisk vækst og udvikling. Kina spiller 

en voksende rolle som kreditskaber til store infrastruk-

turprojekter og har været drivkraften i etableringen af 

AIIB som et nøglested til at diskutere fælles projekter 

mange lande imellem. Er man med i AIIB som grund-

læggende medlem, har man pludselig en fuld stemme i et 

af de vigtigste økonomiske fora, verden har i den kom-

mende tid. 

Danmark skal sørge for at komme om bord, inden 

skibet lægger fra kaj. Vi må inden for den næste uge gøre 

Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Schweiz og 

Luxembourg selskab sammen med de mange asiatiske 

lande i AIIB. Vi kan jo så håbe, at USA beslutter sig for 

også at tage imod det gode tilbud, men det ville være 

tåbeligt at lade vores deltagelse være betinget af den 

amerikanske holdning. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Tom Gillesberg 

 

Formand for Schiller Instituttet i Danmark 
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Helga Zepp-LaRouche: 

Verdensordenen under opbrud:  

Kaos, eller nyt paradigme? 
Det er kun logisk, at i en verden, der i de sidste 25 år 

systematisk har været underkastet globaliseringen, også 

gennem rent overfladiske, forskellige processer spiller 

ekstremt tæt sammen og forstærker hinanden – og det så 

meget desto mere, som den transatlantiske verden har 

kurs mod et nyt kæmpekrak, og store dele af verden er 

styrtet ud i oprør gennem geopolitiske manøvrer. 

Denne indre sammenhæng eksisterer f.eks. i øjeblikket 

mellem det verdensomspændende sejrstog, som virkelig-

gøres gennem Kinas nye økonomiske Silkevejsmodel og 

den hermed forbundne Asiatiske Infrastruktur-

Investeringsbank (AIIB), og så det voksende momentum 

for genindførelsen af Glass/Steagall-bankopdelingen. I 

USA fører det demokratiske præsidentkandidatemne, 

Martin O’Malley, an i denne kampagne. 

Her kort før udgangen af marts måned – som er dead-

line for staters anmodning om optagelse som stiftende 

medlem af den kinesisk-initierede Asiatisk Infrastruktur-

Investeringsbank, AIIB – er antallet af stater i Asien alle-

rede steget til 27, og ud over disse asiatiske stater kom-

mer, efter Storbritannien, nu også Tyskland, Frankrig, 

Italien, Luxembourg, Schweiz, Ny Zealand og Australien 

til, og Sydkorea og selv Japan kunne også komme med. 

Det attraktive ved AIIB ligger i, at banken, i modsætning 

til den transatlantiske banksektor, som, på trods af ECB’s 

pengestrøm, knap nok udsteder kredit til middelstanden, 

udelukkende finansierer realøkonomiske projekter og 

indbefatter alle lande, der samarbejder inden for det ek-

spanderende område for det kinesiske perspektiv om »Et 

bælte, En vej«. 

Ved hjælp af brutalt pres havde Obamaregeringen for-

gæves forsøgt at afholde andre stater fra at deltage i 

AIIB, og de får nu massiv kritik fra alle sider over, at det 

var en fejltagelse af format at gøre spørgsmålet om en 

bank, hvis formål er den regionale finasiering af infra-

struktur, til en konkurrencekonfrontation mellem USA og 

Kina, og så dernæst så åbenlyst tabe denne kamp. Årsa-

gen til denne fejlvurdering, at man mener at kunne stand-

se noget, der allerede skrider fremad, hvad enten man 

støtter det eller ej – således formuleredes det af Paul Ha-

enle, direktør for Carnegie-Tsinghua-Centret i Beijing – 

ligger naturligvis i den amerikanske fordring på at ville 

være den eneste, tilbageværende supermagt i verden. De 

neokonservatives præmisse om doktrinen om »New 

American Century«, der går ud på, at man ikke må tilla-

de, at nogen stat eller gruppe af stater nogensinde vil 

overhale USA i politik eller økonomisk magt, var under 

tre Bush-regeringer, og i de seneste mere end seks år 

også under Obamaregeringen, hovedlinjen. Da Kina efter 

Lehman Brothers-krisen i 2008 krævede at få mere ind-

flydelse i IMF og Verdensbanken, blev dette afvist gen-

nem en afstemning i den amerikanske Kongres. Som 

konsekvens af denne afvisning tænkte Kina sig om og 

kom frem til, at de, med deres tre billioner i valutareser-

ve, rådede over tilstrækkelig likviditet til ganske enkelt 

selv at kunne indlede oprettelsen af en ny finansinstituti-

on, der dækker de fremvoksende landes og udviklings-

landenes behov for kredit til finansiering af infrastruktur 

og realøkonomiske projekter. Og eftersom samarbejdet 

med AIIB, såvel som også den fælles opbygning af den 

Nye Silkevej, skal give alle deltagere ligeværdige forde-

le, altså en »win-win«-strategi, som præsident Xi Jinping 

hele tiden understreger, viser dette perspektiv sig at være 

den overlegne model.  

Det samme er tilfældet med meddelelsen om det demo-

kratiske præsidentkandidatemne Martin O’Malley, der 

som den eneste demokrat allerede klart har tilkendegivet, 

at han har til hensigt at deltage i primærvalgene til næste 

år. Med sine klare krigserklæringer mod Wall Streets 

kriminelle politik fører han i øjeblikket valgkamp i staten 

Iowa og lagde i et interview med avisen Des Moines 

Register ikke fingrene imellem: De officielle statistikker 

over det angivelige opsving i den amerikanske økonomi 

tilslørede blot den kendsgerning, at millioner af familier 

stadig må lide under følgerne af Wall Streets hensynsløse 

politik, der førte til krakket i 2008, og som iflg. en under-

søgelse har kostet hver amerikansk husstand 120.000 

dollar. Hvis Glass/Steagall-loven, der i 70 år beskyttede 

Amerika mod en større finanskrise, ikke var blevet op-

hævet i 1999, ville det aldrig være kommet til dette krak. 

Derfor er, iflg. O’Malley, genindførelsen af 

Glass/Steagall den alvorligste strukturreform, som i dag 

er en nødvendighed. 

I dag skulle USA’s fem største banker kontrollere 15 

billioner dollar. Disse banker, der angiveligt skulle være 

for store til, at man kan lade dem gå ned, er i virkelighe-

den for store til at have succes, og de må, som en presse-

rende nødvendighed, opdeles i kommercielle banker og 

investeringsbanker. En fundamental ændring i Wall 

Street-kulturen var nødvendig, der må atter indføres an-

svarlighed, kriminelle banker må retsforfølges, fjernes fra 

deres position og forhindres i at betale deres bøder med 

aktieindehavernes penge eller trække dem fra i skat. I 

tilfælde af en gentagelse skal bankernes licens inddrages. 

Det var på højeste tid, sagde O’Malley, at nationale in-

teresser gik forud for Wall Street. 

O’Malley får i hemmelighed eller åbenlyst støtte fra 

mange tidligere Hillary Clinton-tilhængere, som er skuf-

fede over hendes mange udsalg over for Obama. 

O’Malley er netop den kat i den amerikanske valgkamp, 

der kan sætte musene en skræk i livet.  

AIIB har principielt den samme betydning for kampen 

for atter at gøre banksektoren til realøkonomiens tjener, 

som O’Malleys kamp imod Wall Streets kasinoøkonomi 

har for atter at sætte menneskers almene vel i centrum for 

økonomien. I Europa udkæmpes den samme krig mellem 

den nye, græske regering og Trojkaen. Italiens tidligere 

økonomiminister og nuværende senator, Giulio Tremonti, 

karakteriserede den aktuelle situation i en tale til det itali-

enske Senats plenarforsamling: ikke engang Margaret 

Thatcher ville have vovet at gennemtvinge det nuværen-

de EU’s reformer; problemet var ikke, at Grækenland var 

kommet ind i Europa, men at Europa var kommet ind i 

Grækenland. Han sammenlignede EU med den romerske 

Kejser Elagabal, der anses for at være en af de mest de-

genererede i den lange række af degenererede romerske 
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kejsere. Hvorfor ECB, Dijsselbloem og Schäuble, på 

trods af, at deres politik, der har styrtet den græske be-

folkning ud i elendighed og iflg. FN er en overtrædelse af 

menneskerettighederne, er en åbenlys fiasko, alligevel 

holder fast på deres hårde linje, gør de såkaldte økonomi-

ske vismænds chef Christoph Schmidts mening klart: De 

politiske virkninger ville være endnu farligere end de 

økonomiske følger af en græxit, hvis Grækenland fik lov 

til ensidigt at opsige de traktatmæssige betingelser for 

redningspakkerne. I så fald kunne politiske strømninger i 

Europa, der lovede angiveligt lette løsninger på krisen, få 

et opsving og mere tilslutning, sagde Schmidt i Neuen 

Osnabrücker Zeitung. 

Det er karakteristisk for bureaukrater, at de ikke føler 

sig ansvarlige for konsekvenserne af deres underskrift. At 

ikke blot Grækenland, men hele Sydeuropa er i oprør 

imod Trojkaens system, der som følge af en gigantisk 

svindel til gavn for bankerne forkorter menneskers liv og 

styrter mennesker ud i fortvivlelse, betyder intet for den-

ne verdens mennesker af typen Schäuble, Draghis, Dijs-

selbloem og C. Schmidt. Heller ikke den bekymrende 

situation i Tyskland, som blev belyst i en udsendelse i 

Deutschlandfunk den 18. marts med overskriften, »Ube-

haget over for politik og medier«, bekymrer dem. 

I øjeblikket er tre græske ministre i Kina for at forbere-

de premierminister Tsipras’ besøg i maj, og yderligere to 

andre er i Moskva for at forberede Tsipras’ rejse dertil i 

april. Hvis EU holder fast ved sin konfrontationspolitik, 

er det kun et spørgsmål om meget kort tid, før Græken-

land tilslutter sig BRIKS. 

Hvad enten det er vanskeligt at fatte for de mennesker, 

der er ofre af massemediernes sorte propaganda eller ej: 

BRIKS-staterne er i færd med at sætte en helt anden 

standard for samarbejde mellem suveræne nationer, hvor 

målet er gensidig fordel til gavn for hele menneskehe-

dens almene vel, og derfor er det den mere attraktive 

model af de to, som flere og flere nationer vil tilslutte sig.  

Vi er, som menneskehed betragtet, kommet til et punkt 

i vores arts evolution, hvor vi kun vil overleve, hvis vi 

gør det, der adskiller os fra alle andre levende væsener, 

til vores almene identitet: nemlig, at vi til stadighed kan 

opnå nye erkendelser om den fysiske skabelsesorden og 

ved hjælp af disse kan videreudvikle denne orden. Vi er 

den eneste art, der kan gøre sig forestillinger om en frem-

tid for menneskeheden og en bedre, skønnere orden for 

nationernes sameksistens på denne planet, der i tiltagende 

grad modsvarer den kosmiske orden. 

I denne ånd, og i overensstemmelse med den konfuci-

anske filosofi, har den kinesiske regering nu gentaget sin 

invitation til USA om at være med i AIIB og opbygnin-

gen af Den nye Silkevej. Og listen af underskrivere af en 

resolution/appel, som Schiller Instituttet cirkulerer over 

hele verden med denne opfordring  

(se http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702),  

vokser og vokser. 

 

Hjælp også du os med at føre menneskeheden ind i 

en ny, bedre epoke! 

 

Truslen om atomkrig hovedoverskrift  

i danske medier efter udtalelser fra den 

russiske ambassadør til Danmark 
København, 21. mrs. 2015 – En kronik, der advarer 

om Danmarks deltagelse i NATO’s missilforsvarssystem, 

skrevet af den russiske ambassadør til Danmark, Mikhail 

Vanin, med titlen »Danmark og missilforsvar: Helliger 

målet midlet?«, samt et interview med ambassadøren om 

hans kronik, har gjort truslen om atomkrig til forsidehi-

storie i Danmark i dag. Både kronikken og interviewet 

blev publiceret i Jyllandsposten. 

I kronikken erklærede Vanin, at alt imens det ikke er 

sandsynligt, at en ’slyngelstat’ ville angribe Europa med 

atomvåben, så burde der, såfremt systemet virkelige var 

rette mod angreb fra ’slyngelstater’, være et fælles rus-

sisk-NATO-system. Han fremførte, at missilforsvaret 

hverken var kun regionalt eller kun til forsvar. Enhver 

opbygning af et »forsvarspotentiale« ville ændre den 

strategiske stabilitet i Europa og udgøre en »direkte trus-

sel mod den eksisterende atomvåbenbalance«. Han op-

fordrede den danske befolkning til at lægge pres på sine 

politikere for at omstøde beslutningen om at blive en del 

af missilforsvarssystemet – der ville gøre et par af flådens 

skibe til radarstationer i systemet. 

Det var imidlertid den del, der handlede om inter-

viewet om kronikken, der har fremkaldt en reaktion – det 

afsnit, hvor ambassadør Vanin erklærede: »Hvis Dan-

mark tilslutter sig missilforsvarssystemet, der er styret af 

USA, betyder det, at danske krigsskibe vil blive mål for 

russiske atomvåben. Det er meget vigtigt at vide dette. 

Jeg tror ikke, danskerne fuldt ud forstår situationen. Det 

vil være skadeligt for relationen mellem vore lande, og 

der vil være konsekvenser, hvis I bliver en del af det 

globale missilforsvarssystem under amerikansk leder-

skab. Alle, der bliver en del af dette system, vil efterføl-

gende blive mål for russiske, ballistiske missiler. I vil 

blive en del af truslen mod Rusland.« 

Han sagde, at Rusland har avancerede atomvåben, der 

kan gennemtrænge både det nuværende system og frem-

tidige systemer. Ambassadør Vanin besvarede et spørgs-

mål med, at han ikke mener, vi er på vej ind i en ny kold 

krig, men at »det er et spørgsmål om geopolitisk indfly-

delse, og et spørgsmål om, hvad der er rimeligt mht. in-

ternationale relationer – et spørgsmål om, hvordan ver-

den skal organiseres.« 

Den danske udenrigsminister Martin Lidegaard erklæ-

rede, at ambassadørens erklæringer er fuldstændig uac-

ceptable, men han ville ikke kalde ham til møde. Uden-

rigsministeriet har videregivet ministerens reaktion til 

den Russiske Ambassade. 

Der er kommet erklæringer fra russiske eksperter, mi-

litæreksperter og andre politikere hele dagen. En militær-

ekspert sagde, at der ikke er nogen umiddelbar trussel om 

atomkrig, og at ambassadøren blot sagde, hvad man alle-

rede vidste. Tidligere danske udenrigsminister Uffe El-

lemann-Jensen sagde, at situationen er farligere nu end 

under den kolde krig. I en diskussion med en anden, tid-

ligere udenrigsminister, erklærede en af dem, at [tidl. 

amerikanske præsident] Reagans forslag til et missilfor-

http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702
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svar forårsagede Sovjetunionens sammenbrud. Der har 

også været en debat i medierne om, hvorvidt ambassadø-

ren selv har taget dette initiativ, eller, hvad der er mere 

sandsynligt, at han udfører direktiver fra Moskva. 

Schiller Instituttet i Danmark er kendt for at advare 

om, at vi må ændre den politik, der er i færd med at føre 

direkte til økonomisk kollaps og atomkrig, og erstatte den 

med vores politik for fred gennem økonomisk udvikling.  

 

Russisk ekspert gentager Moskvas politik 

over for europæisk missilskjold, 

som Danmark muligvis skal med i 
24. mrs. 2015 – NATO har russiske atomvåben på 

hjernen, især efter den russiske ambassadør til Danmarks 

bemærkninger i weekenden om, at hvis Danmark bliver 

en del af NATO’s missilforsvarssystem, kunne de danske 

skibe blive mål for russiske atomvåben. Storbritanniens 

forsvarsminister Michael Fallon er i Bukarest, hvor han 

erklærede, at »hverken Rumænien eller Storbritannien vil 

lade sig intimidere af trusler mod deres alliance eller dens 

medlemmer.« 

Den russiske forsvarsekspert Igor Korotchenko, chef-

redaktør for Ruslands Nationale Forsvarsmagasin, sagde 

imidlertid til TASS, at han ikke tror, Danmark virkelig 

har noget at frygte, eftersom han alligevel ikke tror, 

Danmark bliver en del af NATO’s BMD-system. 

»Jeg tror, at det danske politiske og militære leder-

skab vil afveje alle potentielle risici og sluttelig ikke vil 

indgå i de programmer, der har en destabiliserende virk-

ning på den internationale strategiske stabilitet«, sagde 

han. »Ethvert NATO-medlemsland, der indgår i Det eu-

ropæiske Missilforsvarssystem (’Missilskjoldet’, -red.) 

ved at opstille på dets territorium infrastruktur (komman-

docentre, interceptor-anlæg, radarer), og som ligeledes 

har flådefartøjer, de er udstyret med Aegis-systemet, bør 

være klar over, at disse faciliteter vil blive anset for at 

være potentielle mål for de Russiske Bevæbnede Styr-

ker«, sagde Korotchenko, hvilket er en gentagelse af de 

erklæringer, som Rusland i årevis er kommet med, mht. 

NATO’s missilskjold.  

 

Nyt internationalt finanssystem under 

skabelse: Tyskland, Frankrig og Italien 

skal være stiftende medlemmer af AIIB; 

LaRouche responderer 
17. mrs. 2015 – Under en fælles pressekonference i 

Berlin i dag med den besøgende kinesiske vicepremier-

minister Ma Kai sagde den tyske finansminister Wolf-

gang Schäuble, at Tyskland ville blive stiftende medlem 

af den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB). 

En tidligere fælles erklæring fra Tyskland, Frankrig og 

Italien sagde, at de alle ville ansøge om tilslutning som 

stiftende medlemmer og arbejde for at sikre, at den nye 

institution »følger de bedste standarder og praksisser 

mht. styrelse, gardering, gæld og tilvejebringelsespoli-

tik«, rapporterede Financial Times. I sidste uge meddelte 

Storbritannien, at det også har ansøgt om at blive stiften-

de medlem. Kinas statsejede Xinhua nyhedsagentur sag-

de, at Sydkorea, Schweiz og Luxembourg også overveje-

de at tilslutte sig. Det samme gælder Australien. 

Financial Times rapporterede ligeledes i sidste uge, at 

Storbritannien havde tilsluttet sig som den første i G7, for 

at opnå større rettigheder i den nye bank.  

Det samlede initiativ fra fire betydningsfulde, europæ-

iske nationer for at deltage i AIIB, der ledes af Kina, og 

som allerede består af 26 stiftende medlemmer, af hvilke 

de fleste er asiatiske, er en diplomatisk streg i regningen 

for Obamaregeringen, der var modstander af dannelsen af 

AIIB og betegnede det som et forsøg på at underminere 

den økonomiske Bretton Woods-orden, der længe har 

været affældig. 

Washingtons frustration reflekteredes i den amerikan-

ske finansminister Jack Lews advarsel til Kongressen, i 

hvilken han sagde, at Kina og andre fremvoksende mag-

ter udfordrede amerikansk lederskab inden for globale, 

finansielle institutioner, og opfordrede indtrængende 

kongresmedlemmerne til hurtigt at ratificere den udsatte 

(og overflødige) reform af IMF for at hjælpe med at be-

vare amerikansk indflydelse, rapporterede Reuters. 

Lew sagde, at den amerikanske forsinkelse »er årsag 

til, at andre lande, inkl. nogle af vore allierede, betvivler 

vores forpligtelse over for IMF og andre multilaterale 

institutioner … Vores internationale troværdighed og 

indflydelse er truet«, sagde han i en forberedt udtalelse. 

Lyndon LaRouche responderede, »Enhver, der over-

hovedet har en hjerne, ved, at det internationale finanssy-

stem vil styrte sammen. Og pointen er derfor, at man 

ønsker at skabe et nyt system, der er under den type sy-

stem, som er Wall Street osv. Og det bør vi udtrykkeligt 

sige.«    
 

Grækenland er ved at vende sig mod 

BRIKS-muligheden   

16. mrs. 2015 – Grækenland er blevet bannerfører for 

BRIKS i Europa. Med den Europæiske Union, der nægter 

at dreje af fra vejen, der fører til selvødelæggelse, skaber 

initiativet for økonomisk udvikling under anførsel af 

Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika (BRIKS) et 

magtfuldt alternativ, som Grækenland er parat til at gå 

med i. Grækenland og resten af Europa har valget mel-

lem Plan A (død ved kvælning) og Plan B (tilslutning til 

BRIKS for overlevelse og økonomisk udvikling). Græ-

kenland kan, med sine særlige bånd til både Rusland og 

Kina, fungere som en bro mellem Europa og BRIKS. 

Forsvarsminister Panos Kammenos advarede i et in-

terview til Græsk Radio den 13. marts om, at hvis EU, 

Den europæiske Centralbank (ECB) og Den internationa-

le Valutafond (IMF), tilsammen kendt som Trojkaen, 

afskærer Grækenland, vil landet vende sig mod BRIKS 

for at få finansiering. Grækenland ønsker at forblive i 

Eurozonen, men under betingelser, hvor landet kan opnå 

national suverænitet og økonomisk udvikling. 

 

Af EIR’s Dean Andromidas  

 

– Læs resten af artiklen på: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5715 
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