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Kom til Tom Gillesbergs valgmøde: Win-win med 

BRIKS: Ikke kollaps og krig 

 

Tirs. 9. juni kl. 19 

 

Taler: Tom Gillesberg, der stiller op i Københavns 

storkreds uden for partierne - Efter talen kommer 

diskussion med vælgerne.  

Adresse: Salen, Medborgerhuset, Danasvej 30 B, 

1903 Frederiksberg - gratis adgang 

 

Mød kandidaten:  

 

Århus: Poul Gundersen, tors. 4. juni kl. 13-17.30, 

Banegårdspladsen 

 

Ålborg: Hans Schultz, fre. 5. juni kl. 13-17.30, Al-

gade v. Salling 

  

 

Schiller Instituttets Venner stiller op til folketings-

valget som kandidater uden for partierne 

København, 28. maj 2015 - »Win-win med BRIKS, 

ikke kollaps og krig«, med et billede af Verdenslandbro-

en og kandidaten, lyder vore valgplakater, der sættes op i 

Danmark (se: www.sive.dk), efter af statsminister Helle 

Thorning Schmidt i går udskrev valg til Folketinget. Val-

get finder som bekendt sted om tre uger, den 18. juni.  

Fire aktivister fra Schiller Instituttets Venner, med 

Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg, i spidsen, 

stiller op som kandidater uden for partierne. 

 

I Københavns Storkreds stiller Tom Gillesberg op,  

i Københavns Omegns Storkreds Christian Olesen, 

i Østjyllands Storkreds Poul Gundersen og 

i Nordjyllands Storkreds Hans Schultz. 

 

I går og i dag blev der hængt 750 valgplakater op i 

København, og i hver af de to jyske storkredse kommer 

der 200 plakater op.  

Dette vil direkte sætte Schiller Instituttets/LaRouche-

bevægelsens kampagne for at få Europa og USA til at gå 

med i BRIKS, i stedet for finansielt og økonomisk sam-

menbrud og krig, på den politiske dagsorden i Danmark. 

Allerede i dag blev Tom Gillesberg kontaktet af et af de 

større medier, der bad om et interview.  

Stay tuned på www.sive.dk 

for dækning af valgkampen. 

mailto:*%20si@schillerinstitut.dk%20*%20www.schillerinstitut.dk%20*
http://sive.dk/kom-til-tom-gillesbergs-valgmoede-tirsdag-den-9-juni-kl-19-i-salen-paa-frederiksbergs-medborgerhus/
http://sive.dk/kom-til-tom-gillesbergs-valgmoede-tirsdag-den-9-juni-kl-19-i-salen-paa-frederiksbergs-medborgerhus/
http://www.sive.dk/
http://www.sive.dk/
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Schiller Instituttets stifter, Helga Zepp-LaRouche: 

Dramatiske, turbulente begivenheder 

skaber en helt ny, strategisk situation! 

 

Wiesbaden, 29. maj 2015 – De kommende to uger vil 

ændre den strategiske situation på en fundamental måde, 

som de fleste borgere i Europa pga. de kontrollerede 

medier ikke har den ringeste anelse om. I tilfælde af, at 

Den europæiske Centralbank, ECB, Den internationale 

Valutafond, IMF, såvel som frem for alt, den tyske og 

franske regering, fastholder deres hårde linje over for 

Grækenland, og Grækenland bliver tvunget ud af Euro-

zonen, så truer ikke blot et umiddelbart forestående kol-

laps af den europæiske banksektor, men også det transat-

lantiske finanssystems krak. Dette truende kollaps er 

hoveddynamikken bag den voksende krigsfare, som det 

internationale finansoligarki står bag. Den største chance 

for at overvinde denne fare ligger i de kommende, dra-

matiske begivenheder i USA, der fuldstændigt vil ændre 

den strategiske situation. Lørdag, den 30. maj, vil den 

tidligere guvernør for Maryland, Martin O’Malley, an-

noncere sit kandidatur til præsidentvalget for det Demo-

kratiske Parti på et stort, offentligt møde i Baltimore, et 

kandidatur, der pga. begivenhederne i de efterfølgende 

dage vil udvikle sig til at blive den førende kampagne på 

den demokratiske side. 

Natten til søndag forventes den republikanske kandi-

dat til præsidentvalget, senator Rand Paul, at blokere for 

forlængelsen af den såkaldte »USA PATRIOT«-lov, og 

dermed fjerne retsgrundlaget for NSA’s totale udspione-

ring af amerikanerne, hvilket selvfølgelig omgående vil 

sætte en afslutning af det skandaløse samarbejde mellem 

USA’s efterretningstjeneste NSA (National Security 

Agency) og Tysklands efterretningstjeneste, BND (Bun-

desnachrichtendienst), og dermed den totale udspionering 

af den tyske befolkning, samt udspioneringen af andre 

europæiske regeringer, på dagsordenen. 

På førstkommende tirsdag vil senatorerne Rand Paul 

og Ron Wyden, såvel som også kongresmedlemmerne 

Walter Jones, Stephen Lynch og Thomas Massie, med 

støtte fra den tidligere formand for den officielle Kon-

greskomité til undersøgelse af 11. september 2011, tidli-

gere senator Bob Graham, i en pressekonference offent-

liggøre et lovforslag (Transparency for the Families of 

9/11 Victims Act, ’Lovforslag om gennemskuelighed for 

pårørende til ofrene for 11. september’), om den omgå-

ende offentliggørelse af de 28, hidtil hemmeligstemplede 

sider af denne kommissionsrapport, og deres støtte hertil. 

Disse 28 sider handler, iflg. Grahams fremstilling, om, 

hvem der finansierede 11. september-terrorangrebet, og 

om, at siderne indeholder stærke tilkendegivelser af, at 

Saudi-Arabien var hovedfinancier bag angrebet. 

Kravet om offentliggørelse af dette højeksplosive ma-

teriale er, gennem den militære efterretningstjeneste 

DIA’s nyligt offentliggjorte dokumenter om den virkeli-

ge baggrund for angrebet på den amerikanske ambassade 

i Benghasi, Libyen, den 11. september 2012, blevet til en 

krudttønde med en kort, antændt lunte. For det fremgår af 

disse DIA-dokumenter, at Obamaregeringen af valgtakti-

ske grunde bevidst løj, da den gjorde en »spontan pro-

testdemonstration imod en anti-islamisk video« ansvarlig 

for dette angreb. Faktisk forelå der, iflg. disse DIA-

dokumenter, allerede den 12. september 2012 informati-

oner, der afslørede, at 1. en gruppering med forbindelse 

til al-Qaeda (der igen har saudiarabisk baggrund) var 

ansvarlig, at 2. våbenleverancer fra Benghasi til de syri-

ske oprørere spillede en rolle, og at 3. det allerede den-

gang stod klart, at oprørerne havde til hensigt at etablere 

et islamisk kalifat i Syrien og Irak. Og det er, i betragt-

ning af IS’ seneste overtagelse af byerne Palmyra i Syri-

en og Ramadi i Irak – ligeledes med støtte fra Saudi-

Arabien – en skandalehistorie.  

Hermed truer ikke alene Obamaregeringens medan-

svar for fremkomsten af terrororganisationen IS, såvel 

som også Bush/Cheney- og Obamaregeringens mørklæg-

ning af baggrunden for 11. september 2001, med at nå 

frem til offentlighedens kendskab; denne baggrund bety-

der også enden for Hillary Clintons præsidentambitioner, 

idet hun begik den fejl mod bedre viden offentligt at for-

svare løgnene om angrebet i Benghasi. Hun ofrede sig 

herved på lignede måde for Obama, som daværende 

udenrigsminister Colin Powell i sin tid ofrede sig for 

George W. Bush, da Colin Powell for FN’s Sikkerheds-

råd angav Tony Blairs løgne om Saddam Husseins angi-

velige masseødelæggelsesvåben som begrundelse for 

Irakkrigen. Hvis Hillary Clinton ønsker at gå over i histo-

rien med nogen grad af integritet, har hun egentligt kun 

tilbage at sige sandheden. Alle disse udviklinger hen over 

de kommende par dage kan og må føre til, at præsident 

Obama af forfatningsmæssige grunde fjernes fra embe-

det. 

Alt dette er ikke politiske opponenters byzantinske 

manøvrer, men er blot toppen af isbjerget; under denne, 

den tilsyneladende daglige politiks overflade befinder sig 

de 99 % ’s intriger og operationer til fordel for politiske, 

militære og økonomiske interesser, hvis aktiviteter sæd-

vanligvis først senere bliver udforsket af historikere. 

Under overfladen skjuler sig en forbitret kamp om krig of 

fred, om at fjerne den umiddelbare fare for en krig mel-

lem USA og NATO på den ene side og først og fremmest 

Rusland og Kina på den anden side. 

I Washington cirkulerer der sammenligninger mellem 

situationen i Ukraine – hvor præsident Poroshenko, uag-

tet Minsk-processen, gentagent understreger, at Ukraine 

allerede befinder sig i krig med Rusland – og Sarajevo 

1914; begge, både Ukraine og Sarajevo, ikke som årsag, 

men derimod blot som udløser for en verdenskrig. Den 

amerikanske militære analytiker John Schindler har netop 

cirkuleret en privat e-mail, han havde fået af en europæ-

isk NATO-repræsentant: »Der vil sandsynligvis udbryde 

krig i denne sommer. Hvis vi er heldige, bliver det ikke 

en atomkrig.« I de forgangne uger har få, men betyd-

ningsfulde kræfter talt offentligt og advaret om den 

umiddelbare fare for en atomkrig – overlagt eller ved et 

uheld –, som f.eks. den fælles erklæring fra general Ja-

mes Cartwright, tidligere næstformand for USA’s Gene-

ralstabschefer, og pensionerede generalmajor Vladimir 

Dvorkin, tidligere chef for de Russiske Strategiske Mis-

silstyrkers Forskningsinstitut, og som advarede om den 

akutte fare for verdenskrig, som er et resultat af, at 
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USA’s og Ruslands strategiske atomstyrker befinder sig i 

et permanent, højeste alarmberedskab, det såkaldte 

»launch on warning«.  

Kendsgerningen er, at, kombinationen af:  

Optrapningen af Ukraine-krisen, der støttes af Victo-

ria Nuland; NATO’s manøvrer langs med den russiske 

grænse, samt den fremskudte udstationering af NATO-

tropper og tungt udstyr; Den i sidste ende af USA forår-

sagede, og af Saudi-Arabien støttede, optrapning af IS-

terrororganisationen, som er rettet imod at fremprovokere 

en modreaktion fra Iran, og dermed fremprovokere en 

storkrig, der udgår fra Sydvestasien; Samt USA’s og 

Japans provokerende manøvrer i Stillehavet, har bragt 

verden faretruende tæt på en global atomkrig. 

Det er hos de fleste mennesker et populært selvbedrag 

at indbilde sig, at denne krig ikke vil ske – at »de« ikke 

vil lade det komme dertil. Kendsgerningen er, at der 

blandt militærfolk på begge sider Atlanten er en sjældent 

udtalt, men panikagtig bevidsthed om, hvor tæt vi befin-

der os på udslettelsen af den menneskelige art. For, hvis 

det kommer til krig, så vil det ikke blive en konventionel 

krig mellem NATO og Rusland, og det vil ikke blive en 

begrænset atomkrig i Europa, men derimod en global, 

atomar krig, der vil udslette den menneskelige art. 

En svækkelse af Obama gennem de skitserede skan-

daler og udsigten til hans snarlige rigsretssag, såvel som 

også tilsynekomsten af en troværdig kampagne for en 

præsidentkandidat som O’Malley, der som centrum for 

sit politiske program har at bryde Wall Streets magt gen-

nem en genindførelse af Glass/Steagall-bankopdelings-

loven, udgør de absolutte forudsætninger for at standse 

krigsfaren.  

 

En virkelig sejr over denne eksistentielle fare for 

menneskeheden vil kun indtræffe, hvis USA og Europa 

tager imod Kinas og BRIKS-staternes tilbud om i fælles-

skab at virkeliggøre Den nye Silkevejs og et nyt finans-

systems projekter, sådan, som det er skabt i Asiatisk In-

frastruktur-Investeringsbank (AIIB), BRIKS’ Nye Udvik-

lingsbank og lignende nye banker. Udelukkende kun, 

hvis vi kan befri den transatlantiske verden fra sin selv-

skabte, geopolitiske faldgrube og bringe den til et nyt 

paradigme for menneskehedens fælles interesser, vil vi 

have en fremtid. 

For os her i Europa betyder det, at Grækenlands illegi-

time gæld må afskrives under en europæisk gældskonfe-

rence, nøjagtigt, som det skete for Tyskland under 

Gældskonferencen i London i 1953, og bruge O’Malley’s 

præsidentkampagne som anledning til også her i Europa 

at vende tilbage til et kreditsystem i traditionen efter Ale-

xander Hamilton, Franklin D. Roosevelt og f.eks. Kredit-

anstalten for Genopbygning (KfW) under genopbyg-

ningsfasen i Tyskland efter Anden Verdenskrig. 

 

Situationen er ekstremt farlig, men de objektive løs-

ninger er til rådighed.  

 

Det vil afhænge af modige mænd og kvinder, der tør 

forsvare disse løsninger.     

 

Debatten om BRIKS og den Nye Silkevej breder sig 

 

Mandag, 1. juni 2015 – Da Schiller Instituttet i no-

vember 2014 udstedte sin nu berømte, internationale 

appel, »USA og Europa må have modet til at afvise geo-

politik og i stedet samarbejde med BRIKS«, var der me-

get lidt debat i det transatlantiske samfund om BRIKS 

eller Kinas Nye Silkevejsprojekt, og den debat, der var, 

var generelt fjendtligsindet. Schiller Instituttets grund-

lægger, Helga Zepp-LaRouche, insisterede på, at denne 

censur skulle smadres, og det blev den. 

Det danske Schiller Institut, der stiller op med 4 

kandidater uden for partierne, har på mindre end en uge 

gjort BRIKS-alternativet til et hovedemne i debatten i 

forbindelse med det danske folketingsvalg. 

Planlægningen af den sydamerikanske økonomi er 

blevet ændret gennem de aftaler, der i sidste uge blev 

underskrevet sammen med den kinesiske premierminister 

Li Keqiang om konstruktion af et netværk af transkonti-

nentale jernbanelinjer for at opkoble Sydamerika til Ver-

denslandbroen. 

AlBawaba Egypten-nyhedsportalen offentliggjorde et 

kort indlæg i går og citerede chefen for Al-Ahram Afde-

ling for Internationale Anliggender, Ossama Al Dalil, for 

at sige, »der foreligger ingen trussel mod Egypten fra den 

nye, kinesiske Silkevej«. 

Robert Berke fra Oilprice.com rejste spørgsmålet om 

USA’s tilslutning til »over en tredjedel af menneskehe-

den« i den Nye Silkevej, i del II af sin serie om den Nye 

Silkevej. Første del af serien, »Ny Silkevej kunne ændre 

global økonomi for altid«, der blev refereret af magasinet 

Time (22. maj), efterfulgtes den 26. maj af seriens anden 

del, »Kunne den Nye Silkevej gøre en ende på gamle, 

geopolitiske spændinger?« 

Berke indrømmer, at det »indtil for nylig var en ud-

bredt antagelse, at USA ville anføre sine vestlige alliere-

de i en politisk kampagne imod den russisk/kinesiske 

aftale om at udvikle den Nye Silkevej, men begivenhe-

derne er vendt omkring med bemærkelsesværdigt tem-

po.« 

Forsigtig, som han ellers er, om det, der allerede er i 

gang, indrømmer Berke en vis entusiasme, hvis dette 

skulle lykkes: 

»Hvis Indien vælger at gå i partnerskab med Kina om 

den Nye Silkevej, så vil Kina i resten af dette århundrede 

være i gang med at bygge på et projekt, der ville forbinde 

verdens mest folkerige nationer, med flere end 2,6 mia. 

mennesker. Med Rusland, der allerede er en partner, og 

med Iran, der venter på sidelinjen for at blive det, kunne 

projektet tilføje yderligere en kvart mia. mennesker og 

således samlet omfatte over en tredjedel af den globale 

befolkning.  Det vil være vanskeligt at finde et bedre 

design.« 

Han kalder [den amerikanske udenrigsminister] John 

Kerrys besøg i Moskva for »en holdningsændring i den 

amerikansk/russiske dynamik« og konkluderer, at det 

»fortsat er et åbent spørgsmål« om denne ændring »er 

forspillet til amerikansk støtte til projektet med den Nye 

Silkevej«. 
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KÆMPE BRIKS-INFRASTRUKTURINDSATS:  

Kinas vicepremiermin. Zhang annoncerer op til seks 

korridorer i planen for Ét bælte, Én vej,  

med en $900 mia. stor investering 

 

31. maj 2015 – Kina er i færd med, i en bjergtagende 

skala, at skitsere store projekter til forøgelse af 60 landes 

videnskabelige platform i planen for Ét bælte, én vej, og 

som indledningsvis kunne beløbe sig til over $1 billion. 

Ifølge China Daily fra 28. maj annoncerede den kine-

siske viepremierminister Zhang Gaoli, at Kina har planer 

om at investere $900 mia. i planen for Ét bælte, én vej, 

som vil udvikle nationerne langs med og imellem ruterne. 

Zhang kom med denne meddelelse den 27. maj ved åb-

ningsceremonien for en todages konference i Asien-

Europa-mødet (ASEM), der blev afholdt i Chongqing 

med titlen, Dialog i industrien om konnektivitet.  ASEM 

repræsenterer 53 europæiske og asiatiske nationer og 

organisationer. 

Zhang sagde, iflg. China Daily, at Kina overvejer at 

udvikle op til seks store korridorer: Kina-Mongoliet-

Rusland; Nye Eurasiske Landbro; Kina-Central- og Vest-

asien; Kina-Indokinesiske Halvø; Kina-Pakistan; og 

Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar. Disse korridorer ville 

stråle ud i flere retninger og frembringe en enorm, øko-

nomisk transformation. Iflg. artiklen vil Asiatisk Infra-

struktur-Investeringsbank (AIIB) og den Nye Silkevejs-

fond, der er i færd med at blive skabt, blive tappet som en 

kilde til finansiering. AIIB vil tilsyneladende bruge en 

stor del af sin kapital til finansieringen. 

Kinas handelsvolumen for varer med de 64 lande 

langs med de afstukne ruter, hvoraf mange er udviklings-

lande, har været voksende med gennemsnitligt 22 % 

hvert år siden 2001. 

Ifølge World Industrial Reporter den 29. maj, »vil 

Kinas Udviklingsbank sandsynligvis også spille en mere 

aktiv rolle i Ét bælte, én vej, og bankens viceguvernør Li 

Jiping har erklæret, at banken har etableret en database 

med over 900 projekter i 60 lande, der involverer investe-

ringer for over $890 mia., rapporterede 21st Century 

Business Herald torsdag.« EIR undersøger i øjeblikket, 

om Kinas Udviklingsbanks forventelige portefølje af 

potentielle investeringer i 60 lande er adskilt fra de pro-

jektlån, som vicepremiermin. Zhang forestiller sig, at den 

kommende AIIB og Nye Silkevejsfond vil finansiere, 

eller om der er nogen, eller en del, overlapning. 

Men som sagt har Kina til hensigt at indledningsvist 

investere sandsynligvis $1 billion eller mere i planen for 

Ét bælte, én vej, med yderligere betydelig finansiering fra 

den fremvoksende BRIKS’ Nye Udviklingsbank, der 

kunne danne kernen i et nyt, økonomisk verdenssystem.        

 

GRÆKENLAND OVERVEJER AT GÅ MED I 

BRIKS-BANKEN; går frem med aftale om russisk 

Turkish Stream-gasledning 

 

30. maj 2015 – USA er modstander af Grækenlands 

beslutning om at deltage i den russisksponsorerede Tur-

kish Stream-gasledning, der vil løbe fra Rusland, gennem 

Tyrkiet og dernæst videre til Grækenland og Centraleu-

ropa. Ikke desto mindre vil Grækenland fortsat støtte 

projektet, og vil måske endda gå med i BRIKS’ Nye Ud-

viklingsbank, erklærede minister for produktiv genop-

bygning, miljø og energi, Panagiotis Lafazanis, der i 

øjeblikket besøger Moskva. 

I et interview med det russiske Sputnik News sagde 

Lafazanis: »Ulykkeligvis er USA’s holdning mht. den 

russiske gasledning negativ. USA tog officielt dette 

standpunkt under et møde, jeg for nylig personligt havde 

med den amerikanske regeringsrepræsentant, der er an-

svarlig for energispørgsmål.« Men, fortsatte han, »Vi 

støtter gasledningen, vi ønsker, den skal lægges tværs 

over græsk territorium, og vi er overbevist om, at det vil 

være et input til alle de europæiske nationer og Europa 

som sådan, og vi er helt uenige med USA’s standpunkt i 

dette spørgsmål.« 

»Den russiske gasledning, der vil erstatte den ukrain-

ske transitrute for naturgas, er absolut nødvendig for 

energisikkerheden i Europa. Det betyder, at den må hilses 

velkommen af alle EU-medlemsstaterne og af de europæ-

iske folk, der forstår behovet for at have uafbrudte forsy-

ninger af billig naturgas«, sagde Lafazanis. 

Han sagde også, at den foreslåede, USA-støttede 

Transadriatiske Gasledning ikke vil konkurrere med Tur-

kish Stream-gasledningen, og at de begge vil have en 

rolle at spille. 

Lafazanis sagde, at en overenskomst om bygningen af 

gasledningen kunne blive underskrevet 18.-20. juni på 

Økonomisk Forum i St. Petersborg, som den græske 

premierminister Alexis Tsipras forventes at deltage i, og 

hvor han vil mødes med den russiske præsident Vladimir 

Putin. »Vi er i øjeblikket på analyse- og planlægningssta-

diet. En transnational overenskomst om gasledningen er i 

sit slutstadium. Vi håber, overenskomsten snart vil blive 

underskrevet«, sagde Lafazanis. 

De diskuterede også, hvordan kredit fra russiske ban-

ker kunne udstedes til det græske selskab, der skal bygge 

gasledningen. »Tilbagebetaling af det russiske lån vil 

finde sted gennem det overskud, der skabes gennem gas-

ledningens operation, og denne facilitet er ikke relateret 

til lån eller økonomisk assistance mellem stater«, sagde 

han. 

Lafazanis sagde også til Athen-Makedonsk Nyheds-

agentur (ANA-MPA), at Grækenland har sikret sig rus-

sisk støtte til deltagelse i BRIKS’ Ny Udviklingsbank og 

nu er i færd med at udarbejde, og sandsynligvis indgive, 

en anmodning om optagelse i den Ny Udviklingsbank. 

»Under et møde med den russiske vicefinansminister, 

Sergei Storchak«, der havde indbudt Grækenland til at gå 

med i BRIKS-banken, »fik vi den afgørende russiske 

støtte til Grækenlands anmodning om optagelse i BRIKS-

landenes Ny Udviklingsbank. Det relevante [finansielle] 

krav for Grækenlands optagelse vil blive betalt i afdrag, 

alt imens Grækenland, straks efter, at gasledningen bliver 

operativ, vil kunne modtage finansiel støtte [fra ban-

ken]«, sagde ministeren.  

Læs også:  

EIR FOKUS: »ET GRÆSK FORSLAG:  

Sammenkald til en europæisk gældskonference«, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4759 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4759

