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Helga Zepp-LaRouches opfordring i New York 

til, at USA og Europa skal gå med i BRIKS,  

giver genlyd over hele verden 
17. apr. 2015 – Ved et EIR-arrangement i New York 

City i går, udstedte Helga Zepp-LaRouche, stifter og 

forkvinde for Schiller Instituttet, en opfordring til, at 

USA og Europa allierer sig med BRIKS for udvikling på 

verdensplan. Hendes budskab blev rapporteret i dag af 

Xinhua nyhedstjeneste og er blevet udsendt over hele 

verden. I dagens udgave af China Daily har Xinhuas 

artikel titlen: »Amerika og Europa får besked på at arbej-

de sammen med BRIKS«. 

Xinhua-artiklen er bevet bragt i Indien af Hindustan 

Times Syndicate og Asia Pacific Daily News India; i Af-

rika af Namibias Presseagentur (NAMPA) og mange 

andre steder. Den cirkulerer på fransk. Den blev bragt på 

russisk i on-line-publikationen Ftimes, der har base i 

Kazan. Artiklen havde et fotografi fra et møde den 16. 

april i Washington, D.C. mellem officielle repræsentanter 

fra BRIKS, med titlen, »Finansministre fra BRIKS og 

Centralbankchefer mødes«. 

Gårsdagens EIR-seminar på Manhattan med titlen 

»BRIKS-processen skrider frem: Dannelsen af en ny, 

international orden for menneskeheden«, sammenbragte 

repræsentanter fra erhverv og fagforeninger, universiteter 

i området og de skønne kunster, og fra 13 konsulater og 

missioner fra mange kontinenter. Foruden hovedtalen af 

Helga Zepp-LaRouche talte også Benjamin Deniston om 

videnskaben om at løse ferskvandskrisen i verden. 

Teksten til Xinhuas artikel fra 17. april lyder i sin hel-

hed: 

Amerika og Europa fik besked på at arbejde sam-

men med BRIKS 

Et fuldstændigt nyt økonomisk system, initieret af 

BRIKS, er ved at vokse frem med ekstrem høj fart, sagde 

en international tænketank torsdag og tilskyndede ind-

trængende USA og Europa til at skrotte geopolitik og 

arbejde sammen med dem. 

»BRIKS-nationerne, nemlig Brasilien, Rusland, Indi-

en, Kina og Sydafrika, er gået sammen for at forfølge en 

politik med økonomisk udvikling, ikke alene for deres 

individuelle lande, men til gavn for folk i alle nationer«, 

sagde Schiller Instituttet, en tænketank, der har hoved-

kvarter i både Tyskland og USA, i en rapport, der blev 

udgivet her på et seminar. 

I modsætning til Trans-Pacific Partnership (TPP), som 

Obamaregeringen er fortaler for, og som ekskluderer 

Rusland og Kina, så er de BRIKS-relaterede initiativer, 

inklusive det kinesiske forslag om et Frihandelsområde 

for Asien og Stillehavsområdet, inkluderende, sagde 

tænketanken. 

På seminaret talte Helga Zepp-LaRouche, tænketan-

kens stifter, i meget rosende vendinger om BRIKS og 

sagde, at den markedsblok, der var ved at vokse frem, 

»har initieret et helt nyt, økonomisk system«, der i sin 

natur er et win-win-system. 

Ved vidt og bredt at udbrede en rute for opbygning af 

den nye, økonomiske verdensorden arbejder BRIKS-

nationerne hen imod reel, økonomisk udvikling, komplet 

med nye kreditinstitutioner og store, højteknologiske 

projekter for at hæve alle de deltagende landes velfærd, 

sagde stifteren. 

Hun brugte også sin magt og indflydelse til støtte for 

andre initiativer, som Kina har foreslået, inklusive Asia-
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tisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) og oprettelsen 

af en Silkevejs-Udviklingsfond. Disse initiativer tilsigter 

at søge resultater, der er til gensidig gavn, og er ikke af 

geopolitisk natur, sagde hun. 

I stedet vil de skabe et opsving i realøkonomien gen-

nem at finansiere opbygning af infrastruktur, som er af 

særlig stor betydning i betragtning af, at den nuværende 

kasinoøkonomi skaber en masse bobler og øger svælget 

mellem de rige og fattige i hele verden, anså hun. 

»Den amerikanske regering foretog et enormt fejlskøn 

og lagde pres på allierede og udviklingslande for under 

ingen omstændigheder at blive en del af AIIB«, sagde 

hun. 

Tænketanken opfordrede USA og Europa til at forlade 

fortidens destruktive politik, der førte til de to Verdens-

krige, og gå med i det win-win-perspektiv, som BRIKS 

præsenterer. »Det er et spørgsmål om liv og død«, sagde 

Zepp-LaRouche. 

Executive Intelligence Reviews 370 sider lange rap-

port med titlen »Den Nye Silkevej bliver til Verdens-

landbroen« blev i mellemtiden også præsenteret på semi-

naret, sponsoreret af EIR.  
 

Leder fra LaRouche-bevægelsen 22. april 2015: 

Obama er detonator for Verdenskrig 
Udviklingerne i de seneste par dage er en frygtelig 

påmindelse om, at, så længe Barack Obama forbliver i 

embedet som præsident for USA, står verden på randen 

af generel krig, en krig, der hastigt kunne blive til en 

atomar udslettelseskrig. 

Det drejer sig ikke om Obama som sådan. Han er en 

degenereret syndebuk for kræfterne i Det britiske Imperi-

um og dets allierede, Wall Street, som i øjeblikket er ved 

at blive vanvittige over den kendsgerning, at hele deres 

transatlantiske finanssystem er dømt til undergang, og at 

et alternativt paradigme, centreret omkring det fremvok-

sende BRIKS, der ledes af Kina og Rusland, er i færd 

med at blive skabt. De kræfter, der har ejet Obama lige 

siden de lancerede hans politiske karriere, er parat til at 

starte Tredje Verdenskrig hellere, end de opgiver deres 

magt. 

Lyndon LaRouche advarede tirsdag om, at »vi står på 

randen af en bogstavelig udslettelse, som et resultat af 

situationens kædereaktionslignende virkninger«. Briter-

nes og Wall Streets afvisning af at opgive deres svinden-

de greb om magten vil i desperation drive dem til at få 

Obama til at lancere Tredje Verdenskrig. »Dette er den 

første trussel om menneskehedens udslettelse i moderne 

historiske tid«, konkluderede LaRouche. 

Han observerede desuden, at den blotte kendsgerning, 

at Obama endnu ikke er blevet fjernet fra embedet, er den 

tydeligste advarsel om, at ledende amerikanske kredse, 

og det amerikanske folk generelt, ikke længere besidder 

temperamentet til at forhindre denne katastrofe i at ske. 

Fjern Obama fra præsidentembedet, og faren er fjernet. 

Briterne vil fortsat være hysteriske over deres imperiums 

forestående død, men magten til at handle vil være fjernet 

fra dem. Det transatlantiske systems bankerot betyder 

Det britiske Imperiums død.  

Ruslands vitalitet er vendt tilbage, og Kina er ved at 

vokse frem som en venlig, men dominerende kraft i Asi-

en og fremmer en politik med Win-Win-samarbejde 

blandt alle regionens nationer og tværs over Eurasien. 

Alene dette er ved at drive briterne til vanvid. 

Det er af afgørende betydning at forstå motiverne bag 

krigsfremstødet. Dag-til-dag-begivenhederne er blot 

markører for denne proces – advarselsskilte langs vejen 

til potentiel undergang. 

Den Fjerde Moskva-Sikkerhedskonference, der blev 

afholdt i weekenden, gjorde det tydeligt, at de russiske 

ledere klart forstår den umiddelbare fare for atomkrig. 

Det var det fremherskende tema i de vigtigste indlæg af 

den russiske forsvarsminister Shoigu, udenrigsminister 

Lavrov og generalstabschef Gerasimov. Listen over del-

tagere og talere inkluderede forsvarsministrene fra alle 

væsentlige eurasiske nationer: Kina, Indien, Iran, Paki-

stan, Nordkorea, Grækenland, Indonesien, Mongoliet, 

Serbien og Belarus, plus Sydafrika. 

Lavrov gjorde det i sine bemærkninger klart, at 

USA’s og NATO’s opstilling af antiballistiske missilsy-

stemer i områder, der grænser op til Rusland, udgør en 

trussel om et førsteangreb mod Rusland. Præsident Oba-

ma har påstået, at ABM-systemerne var rettet mod Iran, 

og at opstillingen ville blive genovervejet, hvis en P5+1-

aftale om Irans atomprogram blev opnået. Nu, da en så-

dan aftale er inden for rækkevidde, har Obama nægtet at 

nedskalere eller annullere ABM-opstillingerne, som vil 

anbringe afgørende komponenter af missilforsvarsskjol-

det i Rumænien og Polen, direkte op ad Ruslands græn-

ser. 

Desuden er Obamaregeringen i færd med at udvide 

sin Globalt Angreb-kommando til at inkorporere både 

konventionelle våben og strategiske atomvåben. Rege-

ringen er også i færd med at udvikle en ny generation 

taktiske atomvåben, der forud skal placeres i Europa og 

kunne anvendes i langtrækkende stealth-bombefly samt 

droner, der medfører krydsermissiler. 

Situationen i Den persiske Golf, hvor de samme sau-

diske kræfter, der stod for 11. september-angrebene imod 

USA – angreb, der er blevet mørklagt af to, successive 

præsidenter, Bush og Obama – er engageret i en befolk-

ningskrig mod nabolandet Yemen med påstande om, at 

Houthi-oprørerne i Yemen er surrogater for Iran, er end-

nu et brændpunkt for umiddelbart forestående krig. Da 

det oprindelige P5+1-gennembrud blev meddelt i begyn-

delsen af måneden i Schweitz, advarede LaRouche om, at 

aftalen ville være en udløser for krig – med mindre sau-

dierne blev knust. I stedet gik Obama med saudierne i 

bombekampagnen mod Yemen, imod stærk modstand fra 

det amerikanske militær under anførsel af generalstabs-

cheferne og Centralkommandoen. 

I takt med, at Adenbugten blev fyldt med saudiske og 

amerikanske krigsskibe i de seneste 72 timer, inklusive 

hangarskibet USS Theodore Roosevelt, og Obama truede 

med indgreb over for iranske handelsskibe, en route til 

Yemen, førte intenst pres fra det amerikanske militær og 

andre kredse til, at saudierne meddelte et stop i deres 

bombekampagne sent tirsdag aften. Tidligere på dagen 

havde Kong Salman sat den Saudiske Nationalgarde i 
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alarmberedskab med henblik på mulige operationer over 

grænsen ind i Yemen. Omstændighederne omkring denne 

indefrysning i sidste øjeblik af disse operationer mangler 

stadig at blive opklaret, men den kendsgerning bliver 

tilbage, at regionen havde kurs mod en »Tonkin-bugt«-

type provokation af generel krig, der kun blev standset i 

sidste øjeblik. 

Civilisationens undergang er ikke uundgåelig. Men 

den er bogstavelig talt garanteret, med mindre Obama 

fjernes fra embedet. Han er detonatoren for verdenskrig, 

og hans omgående fjernelse er den eneste, legitime mu-

lighed til forhindring af krig på dette sene tidspunkt.  

 
Stop 3. Verdenskrig: 

Ruslands generalstabschef Gerasimov:  

Atomvåbenfri NATO-lande, der er vært  

for NATO’s BMD, har gjort sig selv til mål 
18. apr. 2015 – I en tale til den 4. Moskva-konference 

for International Sikkerhed den 16. april advarede den 

russiske generalstabschef, gen. Valeriy Gerasimov, om, 

at lande, der er værtsnationer for komponenter af 

USA/NATO’s missilforsvarssystem, risikerer at blive 

mål. »Atomvåbenfri magter, hvor der installeres missil-

forsvarsinstallationer, er blevet genstand for førstepriori-

tetsrespons«, sagde han, idet han specifikt henviste til 

Polen og Rumænien. Gerasimov sagde til konferencen, at 

NATO’s opstilling af missilforsvar var »endnu en afgø-

rende militær trussel mod den Russiske Føderation og 

udgør et voksende problem for bevarelsen af den strate-

giske stabilitet i verden«, og at dette af Rusland ses som 

»endnu et skridt fra USA’s og dets allieredes side for at 

ødelægge det nuværende, internationale sikkerhedssy-

stem i dets stræben efter verdensdominans«. 

Gerasimov kaldte NATO’s BMD-systemer, som er i 

færd med at blive bygget i Polen og Rumænien, for »et 

brud fra USA’s side på en af de vigtigste aftaler, der sik-

rer stabilitet i Europa, Traktaten om Mellemdistance-

atomstyrker (INF)«. Dette refererer direkte til de anvend-

te MK41 vertikale affyringssystemer, der udgør en del af 

de rumænske og polske installationer. MK41-systemet er 

det samme som det, der installeres på det amerikanske 

søværns missilforsvarsskibe, og skibsversionen kan affy-

re enten SM-3 interceptor-missiler, eller Tomahawk 

krydsermissiler, selv om hverken USA eller NATO, så 

vidt vides, har foreslået, at Tomahawks skulle installeres 

på de landbaserede BMD-anlæg. 

Gerasimov bemærkede også NATO-øvelsernes anti-

russiske karakter. »Hvis øvelserne i tidligere år fokusere-

de på krisestyring og kontraterror, så er prioriteten i dag 

blevet løsningen af spørgsmål gennem en militær kon-

frontation med en konventionel fjende, der er let at gætte: 

den Russiske Føderation«, sagde han. 

NATO blev, ikke overraskende, fornærmet over Gera-

simovs bemærkninger, og ligeledes over bemærkninger 

fra forsvarsminister Sergei Shoigu, der var på talerstolen 

forud for Gerasimov. Generalløjtnant Darryl Roberson, 

kommandør af USA’s 3. Luftvåben med hovedkvarter i 

Ramstein, Tyskland, sagde til Wall Street Journal, at han 

ikke var »bevidst« om, at NATO skulle praktisere anven-

delse af taktiske atomvåben. Derudover hævdede han, at 

rotationerne af USA’s F-15 og A-10 ind i Østeuropa var 

planlagt, før Ukraine-krisen begyndte. »Jeg forventer 

ikke, at russerne tror på det, men det er sandt«, sagde 

han. 

Talskvinde for NATO, Oana Lungescu, udstedte også 

en erklæring den 16. april i kølvandet på Shoigu-

Gerasimov-bemærkningerne, hvor hun gentog NATO’s 

erklæring om, at dets BMD-system ikke er en trussel 

mod Rusland. »Formålet med NATO’s missilforsvar er at 

forsvare vore europæiske allierede imod de voksende 

trusler, som udgøres af spredningen af ballistiske missi-

ler. Aftalerammen om Iran ændrer ikke noget ved dette.« 

For det andet benægtede hun, at NATO’s atomvåben er i 

færd med at blive rykket tættere på Rusland, som Shoigu 

havde anklaget – men hun kunne godt have indrømmet, 

at fly, der kan medføre atomvåben, er i færd med at blive 

flyttet ind i Polen og Baltikum. Hun klagede også over, at 

Rusland optrapper sin atomvåbenretorik; og hun erklære-

de, at NATO var en forsvarsalliance, der responderer til 

russiske handlinger.    
 

Anvis NATO’s skibe en ny mission: 

Red bådflygtninge i Middelhavet 
20. apr. 2015 – Blandt de umiddelbare nødforanstalt-

ninger er et forslag i den tyske avis Tagesspiegel i dag 

konstruktivt: Den tyske marine, såvel som andre NATO-

staters marine, der i øjeblikket opererer i Middelhavet, 

kunne beordres til at udføre effektive redningsaktioner 

for at redde bådflygtninge. Tyskland har to fregatter, 

Hessen og Karlsruhe, der kunne rumme hundreder af 

flygtninge, og som ledsager har de specialfartøjet Berlin, 

der er et hospitalsskib. Denne tyske marineenhed opere-

rer for tiden frem til juni måned i sammenhæng med 

NATO-øvelsen »Aktiv Indsats«, der oprindeligt blev 

anvist til at overvåge og kontrollere for terrorister – dette 

mandat går tilbage til 11. september 2001og har, iflg. 

mange eksperter, mistet sin mening; derfor kunne missi-

onen med lethed omdirigeres til noget nyttigt, som at 

redde flygtninge på havet. 

I mellemtiden overvejer EU at lancere en operation til 

havs for at ødelægge flygtningesmuglernes værk i Liby-

en, i den hensigt, at flygtningene kan forblive »i sikker-

hed« på nordafrikansk jord, og så give dem nødhjælp der. 

Internationale hjælpeorganisationer skønner, at op imod 1 

million flygtninge, overvejende afrikanere, nu kommer til 

de libyske kyster hvert år. Henved 220.000 siges at have 

klaret turen til det sydlige Europa over Middelhavet, 

mens andre 20.000 er druknet, eller i realiteten er blevet 

druknet, i mange tilfælde. Denne menneskesmugling 

over Middelhavet siges at indbringe de umenneskelige 

forbrydere, der er involveret i den, en høst på 10 mia. 

dollar om året. Der er ingen forlydender om de banker, 

hvor de indsætter deres blodpenge. 
 

USA’s træning af ukrainske nazister begynder 
21. apr. 2015 – I går indviede den ukrainske præsi-

dent Petro Poroshenko det amerikanske træningsprogram 

for Kievregimets nationalgarde med en tale, der blev 

holdt i øsende regnvejr. I talen hævede han elevernes 
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dyder til skyerne, og mange af disse elever kæmpede 

imod »russisk-støttede separatiststyrker«, som de vestlige 

medier karakteriserer dem. Poroshenko bemærkede, at 

programmet vil begynde på 70-års jubilæet for sejren 

over nazisme og Anden Verdenskrig, og som tidligere, 

»er den fremskudte grænse for civilisationens kamp for 

Europas fremtid atter placeret i Ukraine«. Nyhedsmedi-

ernes dækning af begivenheden gad imidlertid ikke rap-

portere, at Vesten denne gang er allieret med nazisterne 

imod Rusland. 

Hidtil har USA afvist at levere »dødbringende hjælp«, 

så som våben, til Ukraine, rapporterer Stars & Stripes. 

»Uddannelsesprogrammet har i stedet til hensigt at for-

bedre ukrainske styrkers anvendelse af deres egne våben, 

såsom Kalashnikov-rifler, sagde amerikanske embedsfolk 

til Stars & Stripes. S&S bemærker, at et mindre antal 

ukrainske tropper, der deltog i ceremonien, var iført ame-

rikansk leverede kropsrustninger og hjelme lig dem, der 

blev båret af amerikanske styrker i begyndelsen af den 

seneste tids krige i Irak og Afghanistan.«  
 

Tema-artikel fra EIR: 

MEMO TIL DEN NÆSTE PRÆSIDENT:  

Et nyt perspektiv for ferskvandskrisen  

i USA’s vestlige stater 
 Af Benjamin Deniston  
27. marts 2015 - »I øjeblikket har Californien kun 

vandforsyninger i sine reservoirer til omkring endnu et 

år, og vores strategiske reserveforsyninger, grundvandet, 

er hastigt i færd med at forsvinde. Californien har ingen 

nødplan for en vedvarende tørke som denne (for slet ikke 

at tale om en mere end 20-årig megatørke), tilsyneladen-

de med undtagelse af en fortsat erklæring om krisetil-

stand og opsendelse af bønner om regn.«  

Denne vurdering kommer fra Jay Famiglietti fra NA-

SA’s Jet Propulsion Laboratory i en kronik i Los Angeles 

Times 12. marts.  

Som Lyndon LaRouche og hans EIR-magasin i årtier 

har dækket1 det, så har ferskvandssituationen i Californi-

en (og i hele Sydvesten) haft kurs mod en krise, og der er 

behov for nye initiativer for at sikre områdets fremtid. På 

trods af denne dækning, advarsler og gentagne kampag-

ner fra LaRouche og hans medarbejdere er dette spørgs-

mål ikke blevet adresseret, og vi foran os har vi nu be-

gyndelsen af et nyt, intenst stadium i krisen.  

Landbruget er allerede hårdt ramt, med mere end 

500.000 acres af nationens mest produktive landbrugs-

jord, der ikke blev tilplantet sidste år, og med omkring 1 

million acres, der sandsynligvis ikke vil blive tilplantet i 

år. Landmænd i Central Valley vil kun få mellem nul og 

tyve procent af det vand, der normalt tildeles fra statens 

to hovedvandprojekter. Byer som East Porterville er alle-

rede begyndt at løbe tør for vand, og hvis denne tendens 

ikke ændres, kan virkningen blive, at folk migrerer ud af 

nationens største og mest produktive stat i takt med, at  

landbrugsbedrifter og hele befolkningscentre vil blive 

tvunget til simpelt hen at lukke ned. Denne krise har læn-

ge været undervejs og har nu nået bristepunktet.  

Vi vil her endnu engang adressere denne udfordring, 

men fra et nyt udsigtspunkt.  

Alt imens mange mennesker i Californien (og i hele 

nationen) lider under konsekvenserne af manglende 

handling, så vil vi begynde med at undersøge den egn i 

verden, der har handlet for at begynde at adressere sin 

ferskvandskrise, nemlig Kina. Lyndon LaRouche har for 

nylig påpeget Kinas aktivitet som det afgørende referen-

cepunkt for at adressere Californiens, Texas’ og Sydve-

stens ferskvandskrise. USA har behov for andet og mere 

end et program for ferskvand; det har brug for et skift i 

tankegang – hvis mest komplette udtryk ses tydeligst i 

implikationerne af Kinas orientering imod udvikling af 

rummet gennem sit Måneprogram, og de nye perspekti-

ver, som denne orientering frembyder. Efter denne forfat-

ters mening bringer dette menneskeheden til det aktuelt 

højeste, tilgængelige udsigtspunkt for at adressere krisen; 

et galaktisk perspektiv.  

Fra dette fremskudte udsigtspunkt vil vi derfor under-

søge mulighederne for at løse ferskvandskrisen i de vest-

lige stater. 
 

Kina gør fremskridt, mens USA stagnerer  
I løbet af de seneste to år har Lyndon LaRouche i sti-

gende grad understreget, at Kinas aktiviteter er referen-

cepunktet for at forstå, hvordan den aktuelle ferskvands-

krise i det vestlige USA skal håndteres. I de senere år har 

Kina påbegyndt opførelsen nogle af de største og vigtig-

ste vandstyringsprojekter, der nogen sinde er blevet ud-

viklet.  

Ligesom Hoover-dæmningen og Grand Coulee-

dæmningen var førende udtryk for USA’s store, økono-

miske spring fremad under ledelse af Franklin Roosevelt 

i 1930’erne, står Kinas Tre Slugters Dæmning (på floden 

Yangtze) i dag som et emblem for Kinas økonomiske 

bølge. Tre Slugters-dæmningen er det største kraftværk i 

verden3, med en kapacitet på 22,5 GW, væsentligt mere 

end Hoover-dæmningens 2,1 GW og Grand Coulee-

dæmningens 6,8 GW. Med hensyn til oplagringskapacitet 

overgår Tre Slugters 40 km³ Hoovers 35 km³ og Grand 

Coulees 12 km³.  

Og Tre Slugters Dæmningen er blot en del af det stør-

ste program for udvikling af vand, menneskeheden nogen 

sinde har udført, og som i øjeblikket er under udvikling i 

Kina. Deres Syd-Nord Vandføringsprogram med omdiri-

gering af floder er i færd med at blive fuldført for to af 

programmets tre deles vedkommende, de Østlige og Cen-

trale ruter (med den tredje rute, den Vestlige rute, stadig 

på planlægningsstadiet).  

 

Læs hele artiklen om LaRouchePAC Viden-

skabsteams banebrydende forskning, der beviser, 

alt ved hjælp af udvikling den nyeste viden og tek-

nologi kan verden se frem til en rigelig forsyning 

af ferskvand – hvis USA går sammen med Kina for 

at løse denne krise: 

 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6247 

 

Se også LPAC-Videoen: Vand til fremtiden: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6284 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=6247
http://schillerinstitut.dk/si/?p=6284

