
Den 12. marts blev verden forandret. Den tyske udenrigsminister gjorde det over for Wash-
ington klart, at en militær løsning på konflikten i Ukraine ikke er en mulighed, da amerikansk 
våbenhjælp vil føre til storkrig. Den tidligere kansler Helmut Schmidt advarede samtidig i 
Bild Zeitung om, at man ikke måtte lade situationen i Ukraine eskalere. Krisen skyldes Vestens 
handlinger, og man må have forståelse for Putin og samarbejde med ham. Samtidig udfor-
drede Martin O’Malley, mulig demokratisk præsidentkandidat i 2016, Wall Street gennem at 
foreslå genindførelsen af en Glass/Steagall-bankopdeling, som det vigtigste programpunkt. 
Lyndon LaRouche erklærede, at summen af de tre handlinger giver os en forandret strategisk 
situation og et alternativ til økonomisk kollaps og atomkrig. Dette er en redigeret udgave af 
en opdatering fra den 16. marts af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, 
som kan høres på www.schillerinstitut.dk/si/?p=5615

Ukraine vil krig, mens Rusland søger fred
Intensiteten i verdenssituationen fortsætter med 

at vokse. Den 14. marts skulle Ukraines parlament, i 
henhold til den såkaldte Minsk II-fredsaftale fra den 11. 
februar, have vedtaget en plan for, hvordan og hvor der 
skal være mere selvstændighed for befolkningen i det 
østlige Ukraine. Det skete ikke, men rygter sagde i stedet, 
at præsident Porosjenko havde fremsendt et udkast til et 
forslag, som skulle diskuteres, når parlamentet samledes 
igen den 17. marts, tre dage efter, at forslaget skulle være 
vedtaget. Samtidig tonede Porosjenko frem på nationalt 

fjernsyn i Ukraine og fortalte, at han nu havde fået lovning 
fra 11 EU-lande på, at de vil sende våben til Ukraine. Det 
viser, at der stadig er stærke kredse i Ukraine, der mener, 
at de har opbakning fra USA og Vesten til at fortsætte 
den militære konflikt og forsøge at vinde en militær sejr 
over dissidenterne i Østukraine – en kamp, som man i 
virkeligheden ser som en kamp imod Rusland og russisk 
indflydelse. 

Den 18. marts blev et lovforslag fra Porosjenko så 
vedtaget i det ukrainske parlament, der ikke var af  den 
aftalte natur, men i stedet var en åbenlys provokation og 
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hån imod Minsk II-fredsprocessen. I stedet for at danne 
rammerne for fremtidig fredelig sameksistens, definerede 
man særregler for nogle geografiske områder, der er mindre 
end dem, som oprørerne kontrollerer i dag. Samtidigt 
forsøger man at sætte Folkerepublikkernes lederskab 
uden for enhver indflydelse. Lovforslaget affødte med det 
samme kraftige protester fra Donetsk, Lugansk og Moskva, 
som alle appellerede til Tyskland og Frankrig om at tvinge 
Kijev tilbage på Minsk II-sporet.

Tyskland og Frankrig skabte Minsk II
Parallelt med denne kurs imod fortsat krig - en krig, 

der uundgåeligt vil eskalere til en storkrig og muligvis en 
atomkrig - er der lykkeligvis kommet et kraftigt modpres. 
Den nylige våbenhvile og Minsk II-aftalen, som blev 
indgået mellem Tyskland, Frankrig, Ukraine og Rusland (der 
forhandlede på vegne af  de selvudnævnte Folkerepublikker 
i Donetsk og Lugansk) kom kun i stand for fem uger siden, 
på grund af  en akut fare for, at USA ville begynde åbent 
at sende våben til Ukraine, og at konflikten dermed ville 
gå op på et meget mere alvorligt og ukontrollabelt niveau. 
Ideen var så, at våbenhvilen skulle være indledningen 
til, at Ukraine ville gennemføre en række tiltag, som 
kunne gøre det muligt at erstatte den militære konflikt 
med en diplomatisk løsning, der ville gøre det muligt for 
befolkningen i Østukraine at fortsat være en del af  Ukraine, 
men have stor selvstændighed, så de samtidig kunne have 
tætte økonomiske og kulturelle bånd med Rusland.

Oprørsstyrkerne i Øst har stoppet våbenhandlingerne 
og trukket deres tunge våben tilbage fra frontlinjen, 
som det var aftalt. Ukraine har også i et vist omfang 
påbegyndt tilbagetrækningen af  deres tunge våben. Men 
denne våbenhvile skulle blot være indledningen til, at 
man så begyndte med de tiltag, der kunne neddrosle 
selve konflikten. Det drejer sig både om at genetablere 
overførslen af  lønninger, pensioner og sociale bidrag til 
befolkningen i de oprørsbesatte områder, noget, som Kijev-
regeringen ophørte med, sammen med bankdrift, vand- og 
elektricitetsforsyning og lignende livsvigtige funktioner. 
Men dertil kommer så en forfatningsændring, der sikrer 
de statslige rammer for, at befolkningen i øst kan føle sig 
hjemme i Ukraine igen. Alt dette har Kijev-regeringen indtil 
nu ikke levet op til.

Vi har haft et spændingsfelt, hvor vi på den ene side 
har haft Tyskland og Frankrig, der kraftigt har modsat sig, 
at USA sender våben til Ukraine, og har kæmpet for at 
neddrosle konflikten og få en diplomatisk løsning. Samtidig 
har Storbritannien og USA gjort alt, hvad de kunne, for at 
sabotere Minsk II-fredsprocessen.

Steinmeier: USA-våben ikke en mulighed
Denne konflikt blev stillet offentligt til skue i 

Washington den 12. marts, da den tyske udenrigsminister 
Frank-Walter Steinmeier, efter at have været til møder 
med Obama-administrationen, var på besøg hos Centret 
for Internationale og Strategiske Studier, CSIS. Her sagde 
Steinmeier bl.a. om konflikten i Ukraine og presset for at 
droppe det tysk-fransk-russiske diplomatiske spor, for at 
USA i stedet skal levere våben til Kijev-regeringen:

»Jeg forstår, at mange af  jer eksperter ønsker en hurtig og 

derfor militærbaseret løsning. Men når man kender ophavet 
til konflikten og dens struktur, og hvor de stridende parter 
står og deres kapacitet, så er det indlysende, som jeg ser det, 
at de diskuterede alternativer til vores fremgangsmåde kan 
øge antallet af  ofre og forstørre konfliktzonen og bringe 
konflikten til næste eskalationsniveau. Måske til et punkt, 
hvor der ikke længere er en vej tilbage. Der er ingen garanti 
for, at vores fremgangsmåde, Normandiet-vejen, vil være 
succesfuld. Men jeg er sikker på, at der heller ikke er en garanti 
for succes i de alternativer, der diskuteres. Jeg er bange for, 
at det modsatte er tilfældet [at alternativerne med garanti vil 
være en fiasko -red.] Det tager måske kun dage at starte en 
krise, men år at løse den. Inden for diplomatiet, endnu mere 
end i livet i almindelighed, er tålmodighed en dyd.”

”For os i Europa vil Rusland altid være vores største 
nabo. Det er ingen hemmelighed, at når det gælder Rusland, 
så er tilliden på lavpunktet. Men vi må finde et grundlag for 
et samarbejde, selv hvis det tager år eller årtier.”

Senere under Spørgsmål & Svar, spurgte den svenske 
frimarkedsøkonom Anders Aslund igen, hvorfor vi ikke 
burde forsyne Ukraine med våben. »Vi har ikke, på noget 
tidspunkt i den senere historie, set, at militære løsninger 
har været en succes«, sagde Steinmeier. »Vi må snarere tage 
begrænsning af  tabene i betragtning. Blot fordi vejen er 
lang, betyder det ikke, at en anden vej vil være hurtigere«, 
sagde han. »Hvis man forøger våbnene til Ukraine, vil 
Rusland simpelt hen forsyne separatisterne med flere 
våben, og styrkeforholdet vil være det samme, men på et 
højere niveau. Dette ville føre til en ny fase, der kunne 
komme ud af  kontrol. Det kunne føre til en direkte konflikt 
mellem Rusland og Ukraine, og det ville ikke være til gavn 
for nogen, især ikke Ukraine«, advarede han. »Der har været 
nogle overtrædelser på vejen«, bemærkede Steinmeier, »men 
parterne er altid kommet tilbage til Minsk-aftalen som 
basis. Så længe, parterne forbliver inden for denne aftales 
parametre, bør vi forfølge forhandlingens vanskelige vej. 
Der er intet alternativ til denne arbejdskrævende proces«, 
sagde han.

Oven på sin tale blev Steinmeier med det samme 
angrebet af  høgene i Washington, som f.eks. John McCain, 
for at være en ny Neville Chamberlain, der kapitulerer 
over for truslen fra Rusland, men den tyske intervention 
har haft en stor effekt i Washington og den amerikanske 
politiske proces. Europa, her repræsenteret ved Tyskland 
og Frankrig, har gjort klart, at man ikke kan sidde passivt og 
se til, mens krisen og krigen optrappes militært uden nogen 
løsning i sigte.

Schmidt: Vesten skabte Ukraine-krisen
Samme dag, som Steinmeier fremførte disse standpunkter 

i Washington, havde der været et meget spektakulært 
interview i den største tyske tabloidavis Bild Zeitung med 
den velrespekterede statsmand Helmut Schmidt, der var 
vesttysk kansler fra 1974-1982. Schmidt advarede om, at 
hvis Vesten ikke noterede sig Putins virkelige interesser, 
kunne konflikten i Ukraine eskalere »endda til en rigtig, 
varm krig«. Rusland blev overrasket over og led under EU’s 
udvidelse mod øst i en slags »det vilde Vesten-periode« 
under præsident Boris Jeltsin i begyndelsen af  1990’erne, 
fremførte han og tilføjede, at russernes nuværende opførsel 
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stadig er en respons på dette. Putin har genoprettet Ruslands 
internationale ry. »Vi er ikke forpligtet til at synes om Putins 
politik. Men vi må forstå den på baggrund af  historien, og 
tage den alvorligt«, konkluderede Helmut Schmidt.

I kølvandet på interviewet med Helmut Schmidt var der 
en lang række offentlige personligheder, som kom ud og 
bifaldt Schmidts betragtninger, som f.eks. general Harald 
Kujat, der var forsvarschef  i Tyskland fra 2000-2002 og 
formand for NATO’s militære komité fra 2002-2005. Han 
betonede, at der ikke er nogen mulig militær løsning på 
konflikten, og at militær hjælp til Ukraine vil gøre mere 
skade end gavn. Da der ikke er nogen acceptabel militær 
løsning, må vi i stedet skabe de politiske rammer, der gør 
en diplomatisk løsning mulig og finder et samarbejde med 
Rusland i stedet for at søge konfrontationen.

Rusland er klar til at bruge atomvåben
Som det også blev iagttaget af  de danske medier, så 

var der i weekenden et dokumentarprogram på russisk 
fjernsyn, hvor faren for russisk brug af  atomvåben, hvis 
konflikten ikke holdes under kontrol, blev tydeliggjort. Det 
var en tre timer lang dokumentar på russisk kanal 1 med 
titlen: ”Krim, vejen hjem til moderlandet”. Der var bl.a. 
et interview med den russiske præsident Putin, hvor han 
udtalte, at han var klar til at sætte Ruslands atomstyrker i 
alarmberedskab, hvis Vesten havde grebet ind militært for 
at forhindre, at Krim kunne blive genforenet med Rusland.

Putin gjorde også klart, at der ikke havde været nogen 
planer om at ændre Krims status og lade det indgå i Rusland. 
Men det kom der som en konsekvens af, at USA iscenesatte 
statskuppet i Ukraine i februar 2014, hvorefter præsident 
Janokovitj blev afsat og måtte flygte, hvis han ønskede at 
redde livet. Rusland hjalp ham med at komme først til Krim 
og senere til Rusland, men gjorde sig derefter tanker om, 
hvad man kunne gøre for at beskytte den russiske befolkning 
på Krim og den strategisk vigtige Sortehavsflåde med base i 
Sevastopol. Man skabte rammerne for, at befolkningen på 
Krim kunne vælge, om de ønskede at tilhøre Ukraine eller 
blive genforenet med Rusland.

Historisk brud mellem Tyskland og USA
Det er utroligt vigtigt, at Tyskland (med opbakning 

fra Frankrig) nu så åbent bryder med den britiske og 
amerikanske linje. Den britisk/amerikanske politik om at 
bruge Ukraine som en rambuk imod Rusland og til at sætte 
Europa i brand, kan kun lade sig gøre, hvis Europa er med. 
USA er geografisk og logistisk så langt væk, at man har 
brug for europæisk hjælp, hvis det skal kunne fungere. Hvis 
Europa derfor siger nej til at hjælpe Ukraine med at skabe 
en storkrig på europæisk territorium, så kan det ikke lade 
sig gøre. Det er perspektivet i den tyske udvikling.

Ray McGovern, der er en tidligere ledende CIA-
analytiker, der er blevet en af  talsmændene for modstanden 
til en amerikansk politik for permanent krig, og som talte 
sidste år på Schiller Instituttets internationale konference, 
udtalte til Russia Today, at det ham bekendt var første gang i 
70 år, at Tyskland på den måde brød med den amerikanske 
politik. Måske er Tyskland ved at blive voksen, mente han.

Det er spændende og dramatisk, for det drejer sig ikke 
blot om Ukraine, men om hvem, der skal styre verden. 

Da Berlinmuren faldt og Sovjetunionen efterfølgende 
blev opløst, så var der kredse i Washington som mente, at 
USA fremover ville være i stand til at herske over verden. 
Ikke baseret på amerikanske idealer, men som en moderne 
version af  Det britiske Imperium. Man udviklede derfor 
en doktrin om, at ingen nation, eller gruppe af  nationer, 
måtte stå over eller komme op på siden af  USA. Man 
mente derfor, at man skulle bruge chancen, mens Rusland 
var svagt, til at sikre, at Rusland aldrig igen kunne komme til 
at spille den form for afgørende rolle, som det var tilfældet 
i Sovjetunionens storhedstid. 

Det var drivkraften i NATO’s og EU’s udvidelse imod 
øst, og det var som en reaktion på den proces, som Helmut 
Schmidt korrekt skitserede det, at Putin og Rusland satte 
hælene i. Under Putins lederskab begyndte man at reetablere 
et stærkt Rusland, og det begyndte at spille sammen med 
udviklingen i Kina, hvor Kina gik fra at være et stort 
udviklingsland med primært regional indflydelse, til at 
blive en økonomisk magtfaktor. Gennem det stadig tættere 
kinesisk-russiske samarbejde, der skulle forhindre, at de to 
stormagter hver for sig kunne blive tvunget i knæ under 
den britisk-amerikanske, imperiale globale dagsorden, så 
var grundlaget dannet til det, der senere blev til BRIKS. 
Rusland og Kina fik følgeskab af  Indien, Brasilien og 
Sydafrika i BRIKS, men disse 40 % af  Jordens befolkning 
er blevet en magnet, der har tiltrukket en stor del af  resten 
af  Asien, resten af  de sydamerikanske nationer, lande i 
Afrika og nu også i voksende grad europæiske lande.

Alle landene vil samtidigt også gerne have et samarbejde 
med USA og EU, men det kan ikke være på bekostning af, 
at man ikke har nogen frihed og national suverænitet. Man 
ønsker ikke at være slaver til et imperium, men samarbejde 
som ligeværdige, suveræne nationer. Det var den dagsorden, 
som BRIKS-landene fremlagde på deres topmøde i 
Fortaleza, Brasilien, den 16. juli 2014, hvor man bl.a. 
annoncerede etableringen af  en fælles Ny Udviklingsbank 
og en monetær fond, CRA, til at beskytte landene imod 
udefrakommende valutaspekulation. Man fremhævede 
også, at disse institutioner ikke kun skulle være til gavn for 
BRIKS-landene, men være med til at sikre udvikling for alle 
lande, der måtte ønske det.

Europæiske stormagter går med i AIIB
Kina er så samtidigt begyndt at aktivere en del af  

sin gigantiske valutareserve, i form af  kreditter til store 
infrastrukturprojekter verden rundt. Man har udstedt en 
lang række kreditter til projekter i Sydamerika, i Afrika 
og selvfølgelig også i Asien, men Kina har samtidig været 
drivkraften i at etablere AIIB, Den Asiatiske Infrastruktur-
Investeringsbank, for at fremme den proces. I sidste uge 
annoncerede Storbritannien til manges overraskelse så, at 
de skam også gerne vil være med som et grundlæggende 
medlem i AIIB i lighed med 27 andre lande. Det afstedkom 
en meget kraftig reaktion i Washington, hvor Obama-
administrationen kom ud og angreb Storbritannien for at 
gå med i AIIB, mens USA havde brugt store kræfter på at 
forhindre oplagte og interesserede asiatiske kandidater som 
Japan, Australien og Sydkorea i at gå med.

Kender man Det britiske Imperiums historie, er man 
ikke overrasket. De ved, at man altid skal spille på alle heste. 
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Man skal altid være med i de vigtige processer, og der er 
jo også det berømte slogan: »If  you can’t beat them, join 
them« (Hvis du ikke kan besejre dem, så gå med dem). Hvis 
man ikke kan forhindre AIIB, i lighed med, da man i sin tid 
ikke kunne forhindre Det Europæiske Fællesskab, EF, så 
går man med for i stedet at sabotere institutionen indefra. 
Der er ingen grund til at tro, at der ligger gode intentioner til 
grund for Storbritanniens handlinger i denne sammenhæng. 
Men de ved, at dette repræsenterer fremtiden, og at AIIB 
snart kan være langt vigtigere end IMF, Verdensbanken og 
lignende gamle institutioner. Derfor ønsker de at være med 
og have indflydelse på, hvordan AIIB bliver udformet og 
skal fungere. Men når det så er sagt, så betyder den britiske 
udmelding, at der er åbnet op for, at alle andre lande også 
gør det. Den 17. marts annoncerede Tyskland, Frankrig 
og Italien, at de også ønsker at blive grundlæggende 
medlemmer i AIIB, og det burde Danmark også skynde sig 
at gøre. Det samme gælder for alle andre europæiske lande.

AIIB vil helt tydeligt være et langt bedre sted at henvende 
sig, hvis man ønsker kredit til investeringer, end EU, IMF 
eller Verdensbanken. Man skal ikke være blind over for de 
britiske intriger, men vi skal samtidigt også bruge dette til 
at sørge for, at vi får Danmark og andre lande med. Det 
vil helt klart være i vores interesse, og nu er der gennem 
den britiske udmelding givet grønt lys. Briterne forstår, at 
der er en ny verdensorden under fremvækst. Man kan ikke 
længere ignorere BRIKS, man kan ikke ignorere Kina og 
Rusland. Derfor må man være med til at forme disse ting.

Grækenland går nye veje
Dette foregår på et tidspunkt, hvor det vestligt 

funderede finansielle system er i dybe problemer og kan 
få en ny Lehman-krise og det, der er værre, når som helst. 
Euroen er inde i en bizar dødskamp, der også vil have store 
konsekvenser for EU og Europa som helhed. Der er ingen 
løsning på det såkaldte græske problem. Medierne lyver, at 
den nye græske regering er faldet til patten og vil acceptere 
en fortsættelse af  de tidligere regeringers nedskæringspolitik 
og diktat fra EU, ECB og IMF. Man hævder, at den græske 
regerings modstand kun er spil for det hjemlige galleri, 
men det passer ikke. Der var en første slåskamp mellem 
Grækenland og de andre eurolande, hvor der ikke kom 
nogen afklaring, men blot en midlertidig våbenhvile. 

Grækenland gik med til at modtage penge fire måneder til, 
og dermed også betale renter og afdrag på gælden, men man 
har gjort klart, at det er en midlertidig ordning, og at man ikke 
vil fortsætte de sociale nedskæringer. Alle privatiseringer er 
taget af  bordet, og man regner med at bruge flere penge på de 
svage og se på, hvordan man kan få investeringer sat i værk, der 
kan give Grækenland mere optimistiske fremtidsperspektiver. 
Der skal være noget til at forsørge befolkningen med og 
samtidigt også generere et fysisk-økonomisk overskud, der så 
ad åre kan betale gæld tilbage.

Denne græske økonomiske politik vil de andre eurolande 
ikke acceptere. Det drejer sig ikke så meget om den græske 
gæld på 320 mia. euro, selv om det selvfølgelig er en del 
penge. Den større frygt er, at hvis Grækenland får lov til 
at skifte politik, så vil der med det samme være et folkeligt 
krav i Portugal, Spanien, Irland, Italien, Frankrig og andre 
steder for, at man ligeledes vil slippe for de morderiske 

nedskæringer og i stedet vil have økonomisk opbygning. 
Man kan derfor ikke give efter over for de græske krav.

Men på trods af  de mange bombastiske udmeldinger 
om, at man da bare kan smide Grækenland ud af  euroen, 
hvis ikke grækerne makker ret, så er det på ingen måde 
tilfældet. Hvis Grækenland blev tvunget til at forlade euroen, 
så ville det omgående sætte en række meget uforudsigelige, 
men utroligt ødelæggende kædereaktioner i gang. Det 
ville trække tæppet væk under euroen, og den smule tillid, 
der stadigt måtte være til den fælles valuta, ville forsvinde 
som dug for solen. Det ville samtidigt forsætte ikke blot 
Grækenland, men også en lang række andre eurolande i en 
situation, hvor de ikke længere ville kunne overleve inden 
for de nuværende økonomiske spilleregler, og derfor må gå 
helt andre veje.

Der er ingen løsning inden for den nuværende geometri. 
Samtidig er man i Grækenland i gang med at undersøge, 
hvilke alternativer, man har. Man har nedsat en kommission, 
der skal afdække, hvor meget af  den nuværende, græske 
statsgæld, der egentlig er legitim, da de fleste ”græske” 
EU-hjælpepakker aldrig nåede frem til Grækenland, men i 
stedet gik direkte til de udenlandske banker. Samtidigt har 
både græske udenrigsminister og forsvarsminister Panos 
Kammenos offentligt udtalt, at Grækenland bør være en 
bro mellem ikke blot EU og Rusland, men også EU og 
BRIKS. Statsminister Alexis Tsipras vil besøge Moskva 
den 8. april, og samtidigt er Grækenlands udenrigsminister 
sammen med vicestatsministeren på vej til Kina for at 
forberede et kommende besøg til Beijing fra Tsipras’ side i 
maj måned.

Vil ECB’s kvantitative lempelser skabe kollaps?
Den græske regering er klar over, at plan A, en fælles 

forståelse mellem Grækenland og de andre eurolande, der 
kan give Grækenland en vej ud af  den nuværende knibe, 
ikke længere er realistisk, og man arbejder derfor på en 
plan B, hvor man ikke er afhængig af  europæisk velvilje, 
men f.eks. i stedet tilslutter sig BRIKS-landene og får 
finansiering derfra.

Dette er samtidigt blot et element i den overordnede 
uafklarethed om, hvad der skal ske med det globale 
finanssystem. Liam Halligan fra den britiske avis Daily 
Telegraph, der er blevet et talerør for strategiske betragtninger 
fra den britiske efterretningstjeneste, advarede i en artikel 
om, at de massive kvantitative lempelser, som Den 
europæiske Centralbank, ECB, nu er gået i gang med, 
ikke vil have den forventede effekt, men tværtimod kan 
kollapse hele finanssystemet. Det er også gigantiske beløb, 
som ECB har tænkt sig at pumpe ind i finansboblerne, for 
ECB har oplyst, at man har tænkt sig at arrangere opkøb af  
europæiske statsobligationer på 60 mia. euro om måneden 
(ca. 450 mia. kr.) hver måned gennem 20 måneder til en 
samlet sum på knap 9.000 mia. kr., og det skal få banker 
og andre investorer til at investere i mere usikre papirer og 
dermed sætte gang i den økonomiske vækst. Disse planer 
har allerede ført til, at euroen (og dermed kronen) er faldet 
kraftigt over for dollaren, som nu koster over syv kroner 
og er steget med 25 % i løbet af  det seneste år, på trods af, 
at man kun lige er begyndt på disse kvantitative lempelser. 
Halligan advarede om, at det, der i virkeligheden foregår, er 
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en valutakrig, hvor alle forsøger at devaluere deres valuta 
mest muligt, for at forbedre deres eksportevne. Men det 
er et spil, hvor alle ikke kan vinde samtidigt, og Halligan 
advarer om, at det hurtigt kan skabe en Lehman-lignende 
krise. Han refererer selvfølgelig til den tillidskrise, der 
opstod efter kollapset af  den amerikanske investeringsbank 
Lehman Brothers i 2008, der truede med at kollapse hele 
det internationale finanssystem.

Kommer der en lignende krise i dag, så vil alle de 
redskaber, som man brugte i 2008 for at forhindre 
finanssystemets sammenbrud og holde hånden under 
bankerne og de finansielle værdier, ikke kunne anvendes. 
Staterne kan ikke overtage bankernes dårlige gæld, da de 
allerede er dybt forgældede pga. handlingerne i 2008, og 
man kan ikke sænke en rente, der allerede er næsten nul 
eller negativ. Den eneste egentlige løsning, som Halligan 
ikke nævner her, men tidligere har erklæret sig enig i, 
det er omgående at gennemføre en Glass/Steagall-
lignende reorganisering af  hele finanssystemet, hvorved 
de gigantiske mængder finansiel spekulation bliver 
fjernet og finanssystemet bliver skåret til, så det bliver en 
støttefunktion til opbygningen af  den fysiske økonomi i 
stedet for at være centrum for spekulative orgier, der truer 
samfundets fortsatte eksistens.

O’Malley: Glass/Steagall er vigtigst
Dette er kommet tilbage i fokus i USA samtidigt med 

Schmidts og Steinmeiers strategiske indgriben. Det skete, 
da Martin O’Malley fremhævede Glass/Steagall som det 
vigtigste politiske tiltag, man kunne iværksætte netop nu, 
da han blev interviewet i amerikanske medier. O’Malley 
er tidligere borgmester i Baltimore og har været guvernør 
i delstaten Maryland gennem de seneste otte år, en post, 
han ikke kunne genvælges til og derfor netop måtte forlade 
på trods af, at han var en yderst populær repræsentant 
for Det Demokratisk Parti. O’Malley er et af  de få andre 
medlemmer af  Det Demokratiske Parti, der nævnes som 
en mulig præsidentkandidat i lighed med Hillary Clinton.

Kravet om en genindførelse af  Glass/Steagall-lovens 
bankadskillelse fremførte O’Malley, da han blev spurgt om, 
hvis der var én ting, han kunne få gennemført her og nu, 
for at få rettet op på tingene. O’Malley begrundede det 
med, at man, når man betragter de seneste års kriser og de 
mange tiltag, man søsatte efter 2008, så er det et faktum, 
at de, der var rige før, er blevet endnu rigere, og de, der 
var fattige, har fået det endnu værre. Det er ophævelsen 
af  Glass/Steagall i høj grad ansvarlig for, og den fejl, 
mener O’Malley, må nu rettes. Han anførte, at der er en 
realøkonomi, hvor almindelig arbejdende mennesker bliver 
fattigere og fattigere, mens de, der har finansielle formuer, 
bare ser dem vokse og vokse. Det misforhold må der gøres 
noget ved.

O’Malleys udtalelser om Glass/Steagall spredte sig over 
USA som en steppebrand og har bragt temaet tilbage i den 
økonomiske diskussion. Alle ved, at Lyndon LaRouche 
længe har fremhævet genindførelsen af  Glass/Steagall-
loven som den handling, uden hvilken intet andet kan 
fungere, men det ville også få katastrofale konsekvenser 
for Wall Street som det fungerer i dag. Med sin udmelding 
har O’Malley signaleret, at han ikke vil være en tjener for 

Wall Street, men vil prioritere redningen af  USA over Wall 
Streets interesser. Men det er i modstrid med, hvad både 
kongresmedlemmer, senatorer og præsidentkandidater 
ellers plejer at gøre, for alle føler sig dybt afhængige af  
finansiering fra Wall Street, for at kunne føre dyre, men 
succesrige valgkampe.

Obama forsøger at skade Hillary Clinton
I forbindelse med de mulige kandidater til det kommende 

amerikanske præsidentvalg har de fleste nok også noteret sig, 
at der de sidste par uge har været blæst om Hillary Clintons 
brug af  en privat e-mailkonto, da hun var udenrigsminister 
2009-2013. Det har været brugt fra republikanernes side til at 
underminere hendes troværdighed og forsøge at forhindre 
hendes kandidatur til præsidentvalget i 2016. Nu er det så 
kommet frem, at det var præsident Obamas trofaste væbner 
Valerie Jarrett, der lækkede denne oplysning til en række 
udvalgte journalister, der stod på god fod med Obama. 
Det var altså Det Hvide Hus, der satte dette stormvejr 
imod Hillary i gang, og det har selvfølgelig gjort Hillary og 
Bill Clinton rasende over, at Obama forsøger at sabotere 
Hillarys chancer for at blive præsident. Det kan være med 
til at sørge for, at informationer kommer til offentlighedens 
kendskab, der kan gøre det muligt at afsætte Obama som 
præsident, og dermed dramatisk forandre den strategiske 
situation. Obama har gentagne gange forbrudt sig imod 
USA’s forfatning, men er aldrig blevet stillet til ansvar for 
sine forbrydelser, fordi demokraterne har beskyttet ham. 
Nu er den tid måske forbi. Hvis Hillary stiller op som 
præsidentkandidat, er det også et afgørende spørgsmål, 
om hun, i lighed med Obama, blot vil være en marionet 
for Wall Street, eller om hun vil kæmpe for USA’s og den 
amerikanske befolknings sande interesser.

Siden finanskrisen i 2007-2008 har man i USA og 
Europa på ingen måde skiftet økonomisk og politisk kurs. 
Man har ikke stoppet spekulationen eller er gået i gang 
med øremærkede investeringer, der kunne sætte gang 
i produktionen og den realøkonomi, som almindelige 
mennesker lever i. De mange kvantitative lempelser i 
USA gik udelukkende til de finansielle markeder, og 
mens bankerne voksede, så skrumpede deres udlån til 
produktionsvirksomheder og den normale økonomi. På 
lignende vis er ingen af  de godt 9.000 mia. kr., som ECB 
har tænkt sig at pumpe ind i den europæiske økonomi, 
øremærket til investeringer i industri, landbrug, infrastruktur 
eller andet, der ville sætte gang i økonomien og skabe flere 
arbejdspladser. Alle pengene skal gå til finansverdenen og 
til at holde hånden under finansboblerne.

Store projekter i Egypten
I BRIKS-landene og deres samarbejdspartnere ser 

det helt anderledes ud. Egypten har netop afholdt en 
stor konference i Sharm el-Sheikh, hvor mere end 2000 
personer fra 112 forskellige lande var samlet for at diskutere 
kommende infrastruktur- og investeringsprojekter i 
Egypten. Det var alt lige fra bygningen af  en ny hovedstad, 
for Cairo er vokset til et kæmpe kaos, bygningen af  den 
nye Suezkanal med tilhørende etablering af  nye havne 
og industriområder, man vil udvide kunstvandede 
landbrugsområder med 2 mio. hektarer, et område på 
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størrelse med halvdelen af  Danmark.
Lige så gold og ugæstfri som en ørken kan virke, når der 

ikke er vand til stede, lige så frodig og velgørende kan den 
være, når der er vand. Med masser af  sol og varme er der 
næsten ingen grænser for, hvad man kan dyrke i Egypten, 
hvis man bare bruger moderne teknologi til at sørge for 
rigelige mængder ferskvand. Hvad vi gør ved ørkenen viser, 
hvor vi som menneskehed står, hvordan vi har udviklet 
vore evner, og hvordan vi gør brug af  dem. 

Konferencen har en stor positiv psykologisk effekt 
i Egypten, for man kommer fra en årrække af  kriser, 
der endte med Det muslimske Broderskabs forsøg på at 
tage magten permanent. Man fik så afsat Mursi og fik i 
stedet et lederskab under general el-Sisis ledelse, der har 
fået genskabt optimismen og troen på fremtiden. Der 
sker noget, og det sker hurtigt. Men el-Sisi har også i en 
række interviews betonet, at hans store bekymring er, at 
Egypten med dets 90 mio. indbyggere kan gå i opløsning, 
hvis udviklingen ikke sker hurtigt nok, og folk kan få et 
arbejde. Vores udsending dernede rapporterede hjem, at 
det kræver disciplin og visdom, for Egyptens primære kilde 
til finansiering har i høj grad været forskellige oliestater i 
Mellemøsten. Samtidig kan alle de mange projekter ikke 
realiseres, hvis ikke der bygges infrastruktur i form af  
jernbaner og veje og nye kraftværker, der kan sørge for en 
større og mere stabil elektricitetsproduktion. Derfor spiller 
Kina og resten af  BRIKS en ganske afgørende rolle.

Xi Jinping mediernes nye hadeobjekt
Modsat dette, så arbejdes der også på højtryk i London 

og Washington på at smadre alt, hvad BRIKS repræsenterer. 
Man ofrede tidligere store anstrengelser på at få ødelagt 
alliancen mellem Rusland og Kina, men med Putin ved 
magten i Rusland og Xi Jinping ved magten i Kina, så ser 
det ud som en umulig opgave. Derfor ser man nu et skifte 
i retorikken i den vestlige propagandamaskine. Hvor man 
før fremhævede Putin som den store djævel og forsøgte 
at få Kina til at bryde med ham, så er man nu i stedet gået 
over til at lave et lignende karaktermord på Xi Jinping. Han 
bliver nu fremstillet som den nye Mao Zedong, der er i færd 
med at skabe et totalt diktatur i Kina. I frustration over, at 
man ikke kan bryde den russisk-kinesiske alliance, forsøger 
man i stedet at gøre Xi Jinping upopulær og måske også 
få gang i en farvet revolution og regimeskifte, som man 
også drømmer om det for Ruslands vedkommende, som 
når man forsøger at hænge den blodige skjorte fra Vestens 
kæledægge, Boris Nemtsov, om halsen på Putin.

Mord og farvede revolutioner imod BRIKS
Vi har set noget lignende i Argentina, hvor man forsøger 

at bruge anklager Nismans død til at få en folkelig kampagne 
imod præsident Cristina Kirchner i gang, og man forsøger 
at destabilisere Brasilien og præsident Dilma Rousseff  her 
kort tid efter, at hun genvandt præsidentposten, blandt 
andet ved at få hende koblet til korruptionsskandalen i det 
store statslige energiselskab Petrobas. 

I Sydafrika kører man skandale efter skandale rettet 
imod præsident Jacob Zuma i et forsøg på at svække BRIKS 
på denne flanke. Den 16. februar var der en artikel i den 

sydafrikanske avis Rand Daily Mail med overskriften ”Jacob 
Zuma vær bange, meget bange”. En uge senere kunne man 
læse i sydafrikanske Sunday Times, at Zumas sikkerhed er 
meget lemfældig. Man nævnte bl.a., at han var blevet udsat 
for forgiftning i optakten til BRIKS-topmødet i Fortaleza. 
Den 6. marts var der et trafikuheld, hvor tre af  Zumas børn 
kom til skade. Den 15. marts blev Collins Chabane, en af  
Zumas vigtigste ministre, der bl.a. arrangerede Mandelas 
begravelse, så dræbt sammen med to sikkerhedsvagter, da 
en lastbil pludselig vendte rundt og kørte frontalt sammen 
med tjenestebilen, han blev transporteret i.

Der er god grund til, at de fleste ledende politikere 
frygter at gå imod den britisk/amerikanske politik. Som 
præsident Kirchner sagde, da hun tidligere blev spurgt, 
om hun ikke var bange for at blive offer for et attentat 
med udspring i Mellemøsten, svarede hun nej, men at 
hun godt kunne frygte, hvad der ville blive rettet imod 
hende fra Nordamerika. Den kamp, der er i gang netop 
nu, bestemmer, hvordan verden kommer til at se ud i lang 
tid fremover. Det er under sådanne omstændigheder, at 
man mange gange ser politiske mord, eventuelt kamufleret 
som et terrorangreb, for at skifte den politiske geometri. 
Samtidigt forsøger man så at skabe det, som man i dag 
kender som farvede revolutioner, hvor man forsøger at 
mobilisere befolkningen, ofte under falske påskud, for at 
skabe et politisk skifte.

Men man skal dog ikke tage for givet, at denne politik 
for farvede revolutioner og regimeskifte vil lykkes. Man er 
ikke længere op imod et enkelt land eller en enkelt leder, der 
er kommet på tværs af  de britiske og amerikanske planer. 
Det er ikke blot russiske Putin, der er problemet. Det er 
også Kinas Xi Jinping. Det er også den indiske statsminister 
Narendra Modi. Det er også Rousseff, Zuma, Kirchner, el-
Sisi og mange, mange flere.

Hvis man kan isolere en problematisk leder, så kan man 
fokusere sine kræfter og fjerne problemet, men det vi har 
formået at gøre – og når jeg siger vi, mener jeg LaRouche-
bevægelsen og Schiller Instituttet, som i 40 år har arbejdet 
for at skabe en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden – 
det er at få mange forskellige lande til at samarbejde og 
styrke hinanden. Og alle de lande, der indtil nu ikke har 
været allieret med BRIKS-landene, som f.eks. Tyskland, 
Frankrig, Italien og Danmark, er måske på til at blive det, 
fordi det er der, fremtiden netop nu skabes.

Det er i BRIKS-geometrien, hvor der både er et stort 
økonomisk vækstpotentiale, men også der, hvor der er 
den største fremgang for videnskabeligt og teknologisk 
fremskridt og dermed også de nye gennembrud, som 
vi helt klart skal være en del af. Som f.eks. det kinesiske 
Måneprogram, hvor man planlægger at udvinde helium-3 
på Månen, som så kan være brændsel i kommende 
fusionskraftværker på Jorden, der kan revolutionere 
menneskehedens aktiviteter og muligheder.

Valget i Israel den 17. marts er også vigtigt. Mellemøsten 
er i den nyere historie blevet stedet, hvor man starter 
konflikter, der så kan sprede sig til resten af  verden. Israel 
har været et effektivt redskab for Storbritannien, når det 
gælder om at skabe krig og ufred. De israelske overgreb 
imod palæstinenserne, som vi bl.a. har set det i Gaza, er en 
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stor del af  drivkraften i den radikalisering af  unge muslimer 
og rekruttering til terror, som vi ser andre steder (også ved 
de nylige terrorbegivenheder i København). 

Hvis det kunne lykkes at få sat Benjamin Netanyahu fra 
magten og få skabt en israelsk regering, der ønskede fred 
og samarbejde med sine naboer i stedet for krig, så ville det 
være en stor gevinst for verden, men det ser desværre ikke 
ud til at ske, da det lykkedes for Netanyahu at hive et godt 
resultat hjem. Nu er vi afhængige af  et skifte i USA, der kan 
gennemtvinge en ny politik i Israel.

Senest den 31. marts skal de såkaldte P5+1 forhandlinger 
med Iran afsluttes, der skal hæve sanktionerne imod Iran 
i bytte for en garanti for, at Iran ikke forsøger at bygge 
atomvåben. Kommer der en aftale i stand, kan det bane 
vejen for et tættere samarbejde mellem USA og Iran, der er 
vigtigt for at bekæmpe ISIS og Islamisk Stat i Irak, Syrien 
og andetsteds, mens et sammenbrud af  forhandlingerne vil 
bevirke en yderligere destabilisering af  hele Mellemøsten. 

Kan USA vende tilbage til fornuft?
Hvor langt ude situationen i USA er, ses bl.a. ved de 

nylige begivenheder i Washington, hvor den republikanske 
flertalsleder i Repræsentanternes Hus, John Boehner, 
imod præsidentens vilje først inviterede Netanyahu til at 
holde en ildsprudlende tale til Kongressen om, hvorfor 
man ikke skal lave en aftale med Iran, samtidig med, at 47 
republikanske senatorer skrev et brev til Irans regering, hvor 
man hævdede, at en eventuel aftale med Obama ikke ville 
stå ved magt, hvis der efterfølgende kom en republikansk 
præsident. Disse folkevalgte burde egentlig fragtes direkte 
i fængsel, for det er en alvorlig og strafbar handling, der 
normalt straffes med fængsel, hvis man på denne måde 
underminerer præsidentens forfatningsmæssige ret til 
at indgå traktater med fremmede magter (selv om de så 
efterfølgende skal godkendes i senatet).

Men selv om disse handlinger forsøger at skabe splid 
og krig, så er de også et udtryk for en vis desperation over 
at se, at den overordnede proces bevæger sig i en helt 
anden, og meget bedre, retning. Det amerikanske militær 
og ledende efterretningsfolk har gentagne gange betonet, at 
det er i USA’s interesse at have et tæt samarbejde med Iran. 
Senest meldte Martin Dempsey, chef  for USA’s væbnede 
styrker, ud, at Irans indsats imod Islamisk Stat var positiv, 
og at USA ikke havde interesse af  et svækket Iran.

Beslutter man sig for, at man vil have krig ligegyldigt 
hvad, så kan man jo bare trykke på knappen og lade de 
interkontinentale missiler bringe deres dødelige last af  
brintbomber frem til Rusland og Kina. Man ved så også, 
at der vil komme en dødelig last retur den anden vej, og at 
menneskeheden sandsynligvis ikke vil overleve den atomare 
vinter, der så vil opstå på Jorden. Hvis det ikke betragtes 
som en acceptabel mulighed, så er USA og Europa fanget i 
et politisk rum, med stadig færre muligheder.

Der er ingen løsning inden for de nuværende rammer. 
Man er nødt til at indgå et samarbejde med Rusland, med 
Kina, med BRIKS-landene og alle de mange lande, der har 
samlet sig omkring dem. Det gælder både den strategiske og 
den økonomiske situation, bekæmpelse af  Islamisk Stat eller 
alle andre større problemer. USA og EU er i virkeligheden i 

en langt mere udsat position, hvis konfrontationspolitikken 
fortsætter, end Rusland, Kina og BRIKS-landene er det.

Vi lever i en farlig tid. Man skal ikke forvente, at briterne 
og deres allierede overholder fair play. Man giver indtryk 
af, at man er gentlemen og troværdig, men så snart lyset 
er slukket, så forsøger man at ændre udfaldet gennem 
politiske intriger, beskidte tricks og om nødvendigt mord 
og revolutioner. 

Men samtidigt skal man ikke undervurdere betydningen 
af  det skifte, vi har set i Frankrig og Tyskland og andre dele af  
Europa. Der er kommet en kløft i forhold til Storbritannien 
og USA, der vokser dag for dag, for det er tydeligt, at en 
fortsættelse af  krigspolitikken ikke er foreneligt med 
franske, tyske eller danske interesser. Heller ikke med USA’s 
interesser, men det ser den britiske lakaj Obama stort på.

Europa og USA skal samarbejde med BRIKS
Vi må derfor bryde denne blackout fra mediernes side 

af  BRIKS og den globale transformation, der er i gang. Vi 
må give offentligheden en forståelse af  de muligheder, der 
ligger frem for os i form af  et samarbejde med BRIKS, 
i stedet for den altødelæggende konfrontationspolitik. Vi 
skal konfrontere alle med, at de bør skrive under på Schiller 
Instituttets appel for, at Europa og USA skal samarbejde 
med BRIKS. Med resolutionen i hånden kan man kontakte 
alle de forskellige personer og institutioner, så de er nødt til 
at forholde sig til BRIKS og tage stilling. Man må beskæftige 
sig med denne fagre nye verden og reflektere over de 
muligheder, vi nu har. Og de uhyggelige perspektiver, hvis 
vi i stedet fortsætter med konfrontationspolitikken.

Fredag den 27. marts vil vi være medarrangør af  et 
offentligt møde i Biblioteket på Danasvej mødesal, hvor der 
er masser af  plads, så vi kan have mange gæster, som kan 
høre et foredrag af  Ruslandseksperten og forfatteren Jens 
Jørgen Nielsen om, hvordan vi kom til et punkt, hvor faren 
for  atomkrig i dag er større, end den var under de værste 
dele af  Den kolde Krig. Jeg vil så følge op med BRIKS-
alternativet, og der vil så være lagt op til en spændende 
debat, som flest muligt bør deltage i.

Vi står med faren for, at den nuværende konfrontation 
forsætter, og at vi derfor må se alt det, som menneskeheden 
gennem så mange generationer har slidt for at opbygge, 
forsvinde i et atomart mareridt, men vi kan også, under 
vægten af  disse skæbnesvangre omstændigheder, vælge at 
skifte kurs og lade tingene få en lykkeligere udgang. Vi kan 
indlede et tæt samarbejde med BRIKS-landene og resten 
af  verden om den praktiske implementering af  denne nye, 
retfærdige, økonomiske verdensorden, som BRIKS er i 
færd med at opbygge.

Find ud af, hvordan du kan hjælpe til. Vær med til 
at få folk til at komme den 27. Man behøver ikke forstå 
alt for at være med. Der vil være rig lejlighed til at stille 
spørgsmål. I mellemtiden kan man så få så mange som 
muligt til at skrive under på Schiller Instituttets appel om et 
samarbejde med BRIKS. Vær ikke en passiv tilskuer til, at 
menneskehedens tragedie udspiller sig på scenen, men vær 
i stedet et historisk individ, der spiller en afgørende rolle i at 
forme de store beslutninger, der netop nu træffes, og som 
bestemmer, hvilken fremtid menneskeheden får.
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Den 15. marts chokerede Storbritannien verden gennem 
at meddele, at de ville være det 28. grundlæggende medlem 
af Den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB. Det 
medførte store fordømmelser fra Washington, der har brugt 
store anstrengelser på at få lande som Japan, Sydkorea og 
Australien til at holde sig fra dette kinesiske initiativ. To dage 
senere bekendtgjorde så Tyskland, Frankrig og Italien, at 
de ligeledes ønskede at indtræde i AIIB som grundlæggende 
medlemmer. Nu haster det for den danske regering at få Dan-
mark med, og så kan vi jo opfordre vore amerikanske venner 
til at sluge stoltheden og takke ja til det kinesiske tilbud om 
medlemskab.

Græsk Plan B: Gå med i BRIKS

Europæiske stormagter trodser USA og går med i 
Den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank
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Eller samarbejde med BRIKS-
landene om økonomisk udvikling?

Fredag den 27. marts kl. 19:00
Gratis adgang, Salen, Medborgerhuset på Biblioteket, Danasvej 30 B, Frederiksberg

Journalist, ruslandsekspert, underviser og for-
fatter. Tidligere journalist for Politiken i Rus-
land og forfatter til bogen ”På egne præmisser, 
Putin og det nye Rusland”

Formand for Schiller Instituttet og LaRouche-
bevægelsen i Danmark, og kandidat uden for 
partierne til Folketinget

Schiller Instituttet og Russiske Samfund i Danmark

På trods af medierapporter om det modsatte, kommer Grækenland ikke 
til at falde til patten og gå med på fortsatte nedskæringskrav fra eurolan-
dene. Grækenland har forsøgt at få en aftale om forandrede lånevilkår, der 
gennem investeringer kan give landet en vej ud af krisen, i håb om at man 
kunne finde forståelse fra sine europæiske venner i EU. Da dette ikke har 
været tilfældet, så forbereder den græske regering nu Plan B. 

Grækenland har nedsat en kommission til at undersøge legitimiteten 
af den gæld man hæfter for, men hvor de fleste penge gik direkte til fi-
nansverdenen. Man opererer med den mulighed, at man bliver smidt ud 
af euroen. Grækenland er samtidig i gang med at udvide sit samarbejde 
med BRIKS-landene og har erklæret, at man ønsker at bygge bro mellem 
BRIKS og EU. 

Statsminister Tsipras er i denne uge på vej til forhandlinger i Moskva, 
og snart rejser tre ledende ministre til Beijing for at forberede et topmøde 
mellem Tsipras og Xi Jinping.

På vej mod atomkrig 
med Rusland?

Jens Jørgen 
Nielsen

Tom
Gillesberg


