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Stor succes for fællesbegivenhed i København: 

Er vi på vej til atomkrig med Rusland? 

Eller til samarbejde med BRIKS-landene 

om økonomisk udvikling? 

København, den 28. marts 2015 – Henved 85 personer 

deltog i gårsdagens debatmøde, der blev arrangeret i fæl-

lesskab med Russisk Selskab i Danmark og Schiller Insti-

tuttet, om spørgsmålet om krig eller samarbejde med 

Rusland og BRIKS-landene. Talerne ved mødet var: 

Jens Jørgen Nielsen, journalist, Ruslandsekspert, fo-

redragsholder og forfatter. Tidligere journalist for Politi-

ken i Rusland, og forfatter til bogen: »På egne præmisser; 

Putin og det nye Rusland« (2013, forlaget Frydenlund). 

Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet og 

LaRouche-bevægelsen i Danmark, og uafhængig Folke-

tingskandidat. 

De vigtigste elementer i Jens Jørgen Nielsens foredrag 

var:  

1. Hvorfor vi muligvis står over for atomkrig 

pga. Vestens fejltagelser, inklusive udvidelsen af 

NATO og EU, planenerne om at opbygge et mis-

silforsvarssystem rettet mod Rusland; samt resul-

taterne af kuppet i Ukraine, og 

2. En af-dæmonisering af Putin ved at be-

skrive Ruslands bankerotte tilstand, som Putin 

arvede efter Jeltsins udplyndringspolitik, og Pu-

tins bestræbelser for at genrejse Rusland til atter 

at blive en stor nation, der ønskede at samarbejde 

med USA, EU og NATO, men som nu føler, at 

det må trække en streg. 

Tom Gillesberg beskrev de enorme muligheder, som 

BRIKS-landenes lederskab præsenterer, de europæiske 

landes flugt for at tilslutte sig den Asiatiske Infrastruktur-

Investeringsbank (AIIB), samt Schiller Instituttets kam-

pagne for at få Europa og USA til at samarbejde med 

BRIKS og opnå fred gennem udvikling. 

Diskussionsperioden var meget spændende med 

spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne, der blev besva-

ret af begge talere, og som skabte en virkelig god dialog 

mellem de forskellige synspunkter hos både talere og 

blandt tilhørerne. 

Mødets betydning blev markant forstærket efter, at 

spørgsmålet om atomkrig blev sat på dagsordenen i 

Danmark af erklæringer fra den russiske ambassadør til 

Danmark for en uge siden. I et interview erklærede han, 

at hvis Danmark aktivt tager del i missilforsvarssystemet, 

vil landets skibe blive mål for russiske atomstyrker. Fak-

tisk ringede en af de nationale Tv-kanaler i Danmark til 

Schiller Instituttet på selve dagen for mødet for at sige, at 

de sandsynligvis ville sende en reporter for at lave et 10 

minutters direkte indslag med interviews af de to talere, 

men umiddelbart før mødet skulle begynde, sendte de 

besked om, at det alligevel ikke var muligt for dem at 

komme.  

Seks diplomater fra fire europæiske og asiatiske lande 

(fortsættes side 2)  
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Leder fra LaRouchebevægelsen 7. april 2015: 

Jordklodens fulde potentiale for ferskvand 

er ved at blive opdaget 

Magasinet EIR vil 15. april udgive en helt nummer, 

dedikeret et gennembrud i forståelse og genvinding af 

jordklodens virkelige vandforsyning, som denne skabes 

af sol-, galakse- og biosfæreaktivitet. »Lad ikke Califor-

nien blive ’Brown’
1
: Vandet er der, udvikl det«, lyder 

titlen, og gennembruddet – som udtrykkes i rapporten 

den 27. marts af Ben Deniston fra LaRouchePAC Viden-

skabsteam – diskvalificerer pessimisme og anti-humane, 

tvungne nedskæringer i vandforbruget, konfronteret med 

tørken i de vestlige stater [i USA]. I stedet kræver den en 

mobilisering af videnskab og atomteknologi for at udvik-

le de virkelige forsyninger af vandtilførsel, og bruge 

dem. Denistons rapport lyder »Memo for den næste præ-

sident: Nye perspektiver for ferskvandkrisen i det vestli-

ge USA.« https://larouchepac.com/20150401/new-

perspectives-western-water-crisis 

Det blev uddybet i webcastet »Nyt paradigme for 

menneskeheden« den 1. april. 

https://larouchepac.com/new-paradigm 

Dette giver os allerede ammunitionen til at mobilisere 

pro-progressive aktivister og eksperter over alt i USA til 

en kampagne for at udvikle vandforsyningerne – afsalt-

ning af havvand med atomkraft, atmosfærisk ionisering 

og vejrmodificering; vandstyringsprojekter på kontinen-

tal skala – og redde Californien og de vestlige stater. 

EIR’s grundlæggende redaktør, Lyndon LaRouche, 

bemærkede imidlertid i dag, at den nye EIR-

specialrapport kan skabe et internationalt skift i princip-

perne for vandforbrug – et skift, som især i Kina vil blive 

forstået og påskønnet. Kina har været førende inden for 

teknologi for vandstyring, udvikling af fissions- og fusi-

onskraft, og videnskab om Solsystemet. Det har flyttet 

mere vand til produktive formål i løbet af to årtier, end 

USA gjorde i det 20. århundrede. Kinas Asiatisk Infra-

struktur-Investeringsbank (AIIB) er blevet accepteret af 

55 lande som den førende, internationale udviklingsbank 

for infrastruktur; hvis USA gik med nu [i AIIB], kunne 

nye, store projekter for vandinfrastruktur skabes, inklusi-

ve i Nordamerikas vestlige stater, hvor ørkendannelse er i 

tiltagende. 

»Potentialet for vandforsyning på planeten Jord er 

blevet revideret, i opadgående retning, gennem det, som 

Ben Deniston har gjort med sit arbejde«, sagde LaRouche 

i dag. »Og det betyder, at hele ferskvandspolitikken for 

USA som nation er et spørgsmål, hvor alt, hvad man 

fortæller os fra officielt hold, er et eneste, stort bedrag … 

Det er nu vist, at Kepler-systemet har potentiale for 

vandforsyning til menneskeheden på Jorden, som aldrig 

tidligere rigtigt er blevet fastslået som reelle forslag. For 

at virkeliggøre dette større potentiale må vi nu i gang 

med at arbejde for at forstå implikationerne af det, Ben 

har gjort, og omsætte det til praksis.« 

                                                           
1
 Californiens guvernør Jerry Brown, hvis fantasi og pro-

blemløsningsforslag ikke rækker længere end til forslag 

om at ’spare på vandet’, eksempelvis ved, at man begyn-

der at tage brusebad sammen! (-red.)   

Dette kræver virkelig som en forudsætning, »den næ-

ste præsident«, og det kræves nu: Barack Obama forsøgte 

uden held at ødelægge AIIB, forsøger at provokere Rus-

land og Kina ind i krigskonfrontationer og har ikke fore-

taget sig andet end ivrigt at tilslutte sig Wall Street, siden 

krakket i 2008. Han må smides ud. Blandt dem, der be-

finder sig ude i marken, har kun guvernør Martin 

O’Malley indtil videre vist kvalifikationerne og forplig-

telsen til at bekæmpe Wall Street og genindføre 

Glass/Steagall. 

Og en hvilken som helst kvalificeret kandidat vil, hvis 

han bliver præsident, få brug for et præsidentskab. Denne 

mobilisering har til formål at skabe et sådant præsident-

skab. Det, der er nødvendigt som en betingelse, er ska-

belsen af et præsidentskab, ikke en »præsident, med sit 

følge«. Eftersom vi ganske bestemt ikke har en præsi-

dent, og for tiden ingen præsidentkandidat, der er kvalifi-

ceret til at imødegå de udfordringer, som denne krise 

stiller, må det være vores hensigt at sørge for, at der ska-

bes et præsidentskab omkring en kandidat. 

I denne forbindelse er O’Malley den eneste, vi har 

kendskab til, der er i besiddelse af kvalifikationer, der 

kan stå i spidsen for et nyt præsidentskab – ikke et poli-

tisk parti, men et præsidentskab, der adresserer spørgs-

målene i forbindelse med en global krise i forsyning af 

ferskvand. 

Dette må gøres sammen med Kina. Den idé, vi hidtil 

har haft om nationale regeringer i verden, må reformeres, 

for nu er Kina langt bedre kvalificeret end regeringerne i 

USA eller Europa til at håndtere spørgsmålene i denne 

krise. 

Vi må derfor, med dette samarbejde for øje, skabe 

præsidentskabet under den Amerikanske Forfatnings 

betingelser for at håndtere truslen fra ferskvandskrisen, 

der i modsat fald ville føre til frygtelige ødelæggelser, 

både i USA og internationalt. 

Løsningen eksisterer. Vi er kvalificeret til at opfylde den. 

Vores mission er at skabe et præsidentskab omkring den-

ne løsning. 

 

(fra side 1) 

deltog i mødet, inklusive en ambassadør, henved 40 med-

lemmer eller venner af Schiller Instituttet, medlemmer og 

venner af Russisk Selskab, samt øvrige interesserede.  

Schiller Instituttet i Danmark vil, i ånden fra Manhat-

tanprojektet, nu begynde planlægningen af den næste, 

store begivenhed.  

Flere detaljer om talernes indhold vil følge senere 

 

SÅ GIK DANMARK MED I AIIB! 

Danmark anmoder om optagelse i AIIB 

som det første nordiske, grundlæggende medlem 

Den 28. marts bekræftede Danmark, at landet har til 

hensigt at tilslutte sig Asiatisk Infrastruktur-

Investeringsbank (AIIB) som grundlæggende medlem og 

hermed blive det første, nordiske land i denne internatio-

nale finansinstitution. »Det er en betydningsfuld og 

spændende udvikling i verdensordenen, at Kina nu etab-

lerer Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB). 

Eftersom mange danske handelsinteresser, såvel som 

https://larouchepac.com/20150401/new-perspectives-western-water-crisis
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også interesser mht. samarbejde om udvikling, står på 

spil i AIIB, er der mange grunde til lige fra begyndelsen 

at være engageret i og få indflydelse på AIIB’s investe-

ringsbeslutninger«, sagde hr. Mogens Jensen, den danske 

minister for handel og udvikling. 

»Den danske regering har derfor i dag adviseret den 

kinesiske regering om, at Danmark er parat til at sidde 

blandt de grundlæggende medlemmer af AIIB for yderli-

gere at diskutere etableringen af banken. Det er vigtigt, at 

den nye finansinstitution bekender sig til den internatio-

nale standard for udviklingsbanker, og at den vil støtte 

vore prioriteter inden for udviklingspolitik. Den endelige 

beslutning om Danmarks medlemskab vil blive truffet på 

et senere stadium, sammen med den præcise, danske 

finansielle støtte til bankens aktiviteter«, tilføjede hr. 

Jensen. 

»Jeg er meget glad for, at vores regering har taget det-

te skridt. Jeg finder det både naturligt og logisk. I år fej-

rer Danmark og Kina vores 65. jubilæum for etableringen 

af diplomatiske forbindelser, og allerede i 2008 skrev de 

to lande under på et omfattende, strategisk partnerskab«, 

sagde den danske ambassadør til Kina, hr. Arne Friis 

Petersen. 

»Det er derfor også naturligt, at vi fortsætter denne 

linje med anmodningen om tilslutning til AIIB, så den 

økonomiske udvikling i Asien kan oppebæres, og vi kan 

hjælpe med fjernelse af fattigdom i området.« 

»Der har været to statsbesøg mellem Danmark og Ki-

na i løbet af de seneste to år, med tidligere præsident Hu 

Jintaos besøg i Danmark i 2012 og Hendes Majestæt 

Dronning Margrethe II’s besøg i Kina i april 2014 efter 

invitation fra præsident Xi Jinping. Hertil kommer den 

danske statsministers besøg to gange i løbet af de seneste 

to år, og utallige kinesiske lederes besøg i Danmark«, 

tilføjede hr. Petersen. 

Danmark har i mange år været en verdensleder med 

sin forpligtelse over for udviklingshjælp og -samarbejde. 

Forskellige danske regeringer har været dedikeret mht. 

udvikling af en win-win-relation med udviklingslande. 

Dette har resulteret i succesfulde udviklingsprojekter i 

Afrika, Asien og Sydamerika.  

Danmark og Kina har tidligere arbejdet sammen om 

en række udviklingsprojekter, inklusive en aftale om et 

udviklingsprogram i FN-regi om fremme af overførsel af 

teknologi for vedvarende energi, der blev underskrevet i 

august 2014 mellem Kina, Ghana og Zambia. Projektet 

blev hovedsageligt finansieret af Danmark. 

Se også: Schiller Instituttet sender åbent brev til re-

gering og Folketing: Danmark skal gå med i Asiatisk 

Infrastruktur-Investeringsbank  

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5791 

 

Rusland overtager BRIKS formandskab 

– Putin lover at bringe BRIKS partnerskab 

»til et nyt, højere niveau« 

Onsdag, 1. april, 2015 – I dag overtog Rusland offici-

elt BRIKS’ formandskab, der går på skift, fra Brasilien, 

og i en tale for at fejre anledningen skitserede den russi-

ske præsident Vladimir Putin gruppens prioriteter i løbet 

af det kommende år og understregede, at »Ruslands for-

mandskab er dedikeret til at bringe BRIKS-partnerskabet 

til et nyt, højere niveau. Jeg er sikker på, at dette ikke 

alene er i BRIKS-landenes befolkningers interesse, men i 

alle verdens landes interesse«. 

Den russiske leder påpegede, at BRIKS er »hjemsted 

for næsten halvdelen af planetens befolkning«, og alt 

imens gruppen stadig er ung, så »har den allerede bevist 

sin virkningsfuldhed«. Dens medlemmer er i færd med at 

»koordinere deres politik for afgørende internationale 

spørgsmål, på en stadig tættere måde, og tager aktivt del i 

udformningen af en multipolar verdensorden og udvik-

lingen af moderne modeller for verdens finans- og han-

delssystemer«. 

Putin bemærkede, at det kommende BRIKS-topmøde 

i Ufa den 8.-9. juli falder sammen med to meget vigtige 

jubilæer: 70-års jubilæet for Sejren i Den store, patrioti-

ske Krig, og 70-året for afslutningen af Anden Verdens-

krig. »Bevidste om fortidens tragiske lærepenge«, erklæ-

rede han skarpt, »støtter BRIKS-landene vedholdende 

den fredelige afgørelse af internationale konflikter og 

fordømmer ethvert forsøg på at anvende magt og pressi-

on eller intervention i suveræne landes interne anliggen-

der. Ruslands formandskab vil fokusere på at sætte 

BRIKS-gruppens muligheder til mest mulig, effektfuld 

gavn for styrkelsen af global sikkerhed og stabilitet«. 

En anden topprioritet, understregede Putin, er finan-

sielt og økonomisk samarbejde inden for BRIKS-

gruppen. Dette betyder specifikt, sagde han, at støtte 

vedtagelsen af BRIKS-landenes Strategiske Økonomiske 

Partnerskab og fremme »lanceringen af den Nye Udvik-

lingsbank og Valutareservefonden (CRA), samt også 

udvidelsen af samarbejdet inden for sektorerne energi, 

mineindustri og kommunikationsteknologi«. 

Fokus på kultur og ungdom er også en prioritet, sagde 

Putin. BRIKS vil understrege udvikling af »humanitære 

kontakter inden for uddannelse, kultur, videnskab og 

sundhedsområdet«. Under Ruslands formandskab »vil 

BRIKS’ Ungdomstopmøde og det Globale Universitets-

topmøde finde sted, og vi vil etablere BRIKS Netværks-

universitet«. Vi vil også gøre en indsats for at udvikle 

interparlamentarisk dialog, »gennem hvilken parla-

mentsmedlemmer kan tage direkte del i løsningen af de 

opgaver, BRIKS-gruppen står overfor«. 

Den officielle webside for Ruslands formandskab for 

BRIKS er http://brics2015.ru/ , der vil sætte fokus på 

Ruslands formandskabs prioriteter i det næste år, inklu-

dere vigtige taler, en kalender over kommende begiven-

heder og grafiske fremstillinger af »BRIKS i tal«, og han 

bemærkede, at gruppen i sin helhed repræsenterer 42 % 

af verdens befolkning og 26 % af verdens territorium, 

blandt andet. Websiden vil så detaljere disse informatio-

ner, hvert land for sig.   

 

Boao Forum for Asien 2015: 

Præsident Xi tilskyndede til opbygning af 

’Et samfund for en fælles bestemmelse’ 

28. mrs. 2015 – I sin hovedtale på Boao Forum for 

Asien på øen Hainan opfordrede den kinesiske præsident 

Xi Jinping verdenssamfundet til at opbygge et samfund 

med en fælles bestemmelse. »Vi har kun én planet, og 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=5791
http://brics2015.ru/
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lande er fælles om én verden. Konfronteret med de ha-

stigt skiftende internationale og regionale landskaber, må 

vi se hele billedet, følge vor tids tendenser og i fælles-

skab opbygge en regional orden, der er mere favorabel 

for Asien og for verden«, tilføjede Xi iflg. Xinhua. 

I sin tale forelagde Xi et firepunktsforslag for opbyg-

ning af et sådant samfund. For det første opfordrede han 

alle lande til at respektere hinanden og behandle hinan-

den som ligeværdige og bemærkede, at den hårdt til-

kæmpede fred og stabilitet i Asien og det solide momen-

tum for udvikling bør opretholdes af alle. For det andet 

opfordrede han til win-win-samarbejde og fælles udvik-

ling. »Vi bør forstærke koordineringen af den makro-

økonomiske politik for at forhindre mulige negative smit-

tevirkninger fra forandringer i den økonomiske politik i 

de individuelle økonomier«, sagde han. 

For det tredje opfordrede Xi landene til at forfølge 

fælles, omfattende, samarbejdende og bæredygtig sikker-

hed. »I vores håndtering af sikkerheden i Asien er det 

vigtigt at erindre sig både Asiens historie og virkelighed, 

indtage en flergrenet og holistisk holdning, forbedre ko-

ordineret regional sikkerhedsstyrelse og garantere sikker-

heden inden for både de traditionelle og utraditionelle 

områder«, sagde han. For det fjerde understregede Xi 

behovet for at sikre, at der er et inkluderende forhold med 

gensidig læring mellem civilisationerne. 

»Kina«, sagde han, »foreslår, at der afholdes en kon-

ference om dialog mellem asiatiske civilisationer for at 

skabe en platform for fremme af interaktioner blandt 

ungdommen, folkegrupper, lokalsamfund og medierne og 

danne et netværk af samarbejde mellem tænketanke.« 

»Det vil være en tilføjelse til de asiatiske folks rige kul-

turliv og være med til at nære et livligere, regionalt sam-

arbejde og regional udvikling«, tilføjede Xi.     

 

Den iranske præsident Rouhani: 

Atomrammeaftalen en win-win. Der er en tredje vej 

til enten kamp eller underkastelse: samarbejde 

3. april 2015 – I en tale til det iranske folk og det interna-

tionale samfund via simultantolk understregede den iran-

ske præsident Hassan Rouhani i dag, at atomrammeafta-

len vil være til gavn for både Iran og USA, når sanktio-

nerne bliver ophævet, gennem handel og økonomisk 

samarbejde, og at aftalen åbner vejen for Irans geninte-

gration i verdenssamfundet. 

»Vores diskussion drejer sig ikke kun om atomkraft«, 

sagde han i sin tale. »Dette er det første skridt hen imod 

produktiv interaktion med verden. Der er nogle, der me-

ner, at vi ikke har andre muligheder end enten at kæmpe 

imod verden, eller også underkaste os«, sagde han. »Men 

der er også en tredje vej. Vi må have samarbejde med 

verden«, sagde Rouhani. Da aftalen blev annonceret, blev 

den spontant fejret i Iran, med noget af en konfetti-parade 

(uden konfettien) for udenrigsminister Javad Zarif, hvor 

folk dansede i gaderne. Aftalen blev også lovprist af præ-

sterne under fredagsbønnen. Om aftalen bliver en succes 

eller ej, understregede iranske regeringsfolk, vil være 

afhængig af, om den honoreres fra begge sider. Den iran-

ske præsident sagde, at de ville overholde deres løfter. 

»Alt, hvad vi har lovet under atomdrøftelserne … vil vi 

være loyale overfor og stå ved vore løfter«, sagde 

Rouhani. Man håber, at USA vil gøre det samme. 

Umiddelbart efter præsident Rouhanis tale blev EIR’s 

William Jones interviewet af Press TV om de politiske 

overvejelser for at nå frem til en endelig aftale, og EIR’s 

Marsha Freeman blev interviewet om betydningen af 

atomteknologi.    

 

Nedskær gælden, eller Eurozonen vil disintegrere, 

advarer fransk økonom 

4. april 2015 – Den franske økonom Thomas Piketty 

sagde i et interview til den belgiske avis L’Echo, at de, 

der ønsker, at Grækenland skal forlade Eurozonen, måske 

får euroens sammenbrud at se. Når Grækenland først er 

tvunget ud, sagde Piketty, »vil det være begyndelsen til 

enden for Europas endelige nederlag. Dette er absolut 

sikkert … Spørgsmålet i alle efterfølgende valg, i Portu-

gal, Spanien eller Belgien, vil blive, om det enkelte land 

skal forlade Eurozonen eller ej.« 

Da han blev bedt om at kommentere den belgiske fi-

nansminister Johan Van Overtveldts erklæringer om, at 

en græsk exit fra Eurozonen ikke nødvendigvis ville 

medføre en katastrofe, sagde Piketty:  

»Med troldmandens lærlinge, som i dette tilfælde, er 

vi ikke på en god kurs … Europa er en af vore mest vær-

difulde aktiver, og hvis vi begynder at sige, at et land, der 

repræsenterer mindre end 2 % af Eurozonens BNP, ikke 

kan løse problemet inden for euroen og bør ’udvises’, 

hvad ville der så ske, hvis man fremlægger lignende trus-

ler over for Portugal, Belgien, Italien eller Frankrig?  

Hver gang, der er valg i disse lande, vil markeder søge 

deres exit«, sagde Piketty og tilføjede, at »vil vi få en 

enorm spekulation omkring rentesatsen i hvert land. På 

denne måde vil vi skabe en udvisningsmaskine for alle«. 

Det er mere interessant, at Piketty krævede en annul-

lering af gælden. »Athen må bestemt fortsætte med sine 

reformer og løse sine finansielle spørgsmål, men idéen 

om, at vi kan reducere en gæld på omkring 90 % af BNP 

– eller 175 % som i Grækenland og 107 % som i Belgien 

– uden nogen inflation, og med næsten ingen vækst, og 

med blot akkumuleringen af overskud på 2, 3, eller 4 % 

af BNP hvert år, er imidlertid latterlig. 

Hvis man ser matematisk på det, ville det tage 10 år 

… det ironiske i dette tilfælde er, at vi allerede tidligere 

har haft langt værre gældskriser end denne: I 1945 nåede 

Frankrigs og Tysklands statsgæld op på 200 % af BNP. 

Betalte de gælden ned bare sådan lige, kun med over-

skud? Selvfølgelig ikke. Ellers ville vi stadig være dér. 

Der blev gennemført en gældsomlægning og -sanering 

(slettelse). Og det gjorde det muligt for mange europæi-

ske lande at investere i udvikling og infrastruktur.« 

Piketty konkluderede, at europæiske ledere »lider af 

historisk hukommelsestab, især dem i Tyskland, og dette 

er en stor ulempe for et land, for hvilket spørgsmålet om 

den historiske hukommelse er afgørende. Jeg må insiste-

re: Vores hukommelsestab vil koste os dyrt.«  

 

HOLD DIG INFORMERET:  

Vi har mange flere nyheder og baggrundsartikler på 

vores hjemmeside: * www.schillerinstitut.dk * 


