
 
     

* si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * 

 

 

Verden vågner op til faren for udslettelse 
 

 

 

Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Michelle Rasmussen; Anne Stjernstrøm * KONTAKT OS: 

Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: 35 43 00 33 * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde: 

Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: 564-8408, Homebanking: 1551-5648408 

EIR’s Jeffrey Steinberg gav følgende 

gennemgang af den globale, strategiske 

situation som indledning til LaRouchePAC 

webcast den 28. august (se hele webcastet 

her:  

https://larouchepac.com/20150828/larouche

pac-friday-webcast-august-28-2015) 

som svar på et spørgsmål, der blev stillet til 

Lyndon LaRouche fra institutionelt hold. 

Spørgsmålet lyder:  

»Hr. LaRouche, er det, efter Deres me-

ning, muligt at få en politisk afgørelse i Sy-

rien? Og hvis ja, hvilken type samarbejde vil 

det kræve fra USA og Rusland?« 
 

Hr. LaRouche sagde, at, selvfølgelig er 

der en mulighed for at løse denne forfærde-

lige krise, denne krig, der nu er blevet ført mod Syrien i 

næsten fire år. Og selvfølgelig er USA og Rusland det 

afgørende omdrejningspunkt for enhver form for løsning. 

Faktisk har den russiske regering – præsident Putin og 

udenrigsminister Lavrov – været vært for flere mellem-

østlige ledere i Moskva i løbet af de seneste par dage. 

Der har f.eks. været Kong Abdullah II af Jordan; der 

har været præsident el-Sisi fra Egypten, der tilbragte tre 

dage i Moskva, hvor han for det meste havde møder på 

tomandshånd med præsident Putin. De arbejdede meget 

med ideer om, hvordan man skulle løse problemet med 

Islamisk Stat og den ustabilitet, der ikke alene har udløst 

en krise i hele Mellemøsten, men som også – sammen 

med krisen i Libyen – har resulteret i bølger af flygtnin-

ge, der søger at overleve på det europæiske kontinent; 

oversvømmende et område, der allerede befinder sig i 

dyb, økonomisk krise, med en humanitær krise af alvor-

lige proportioner.  

Men som hr. LaRouche understregede, så hænger en-

hver mulighed for at løse krisen i Mellemøsten, alvorlig, 

som den er, på tre forudsætninger. 

Den første forudsætning er, at der i bogstavelig for-

stand ikke er nogen udsigt til nogen form for passende 

niveau af russisk, eller russisk/amerikansk samarbejde, så 

længe Barack Obama sidder i Det Hvide Hus. Hans ani-

Amerikanske og ukrainske embedsfolk ved startskuddet 

til NATO-øvelsen Sea Breeze-2015 i Sortehavet, 1. sept.  

 
mositet mod Putin har nu nået det punkt, hvor mange 

mennesker internationalt, ledende personer i USA og 

Vesteuropa, åbenlyst siger, at præsident Obama fører en 

politik hen imod konfrontation med Rusland; han frem-

provokerer åbenlyst en konfrontation, om det så er over 

spørgsmålet om NATO’s udvidelse mod øst, Ukraine-

situationen – hvor regeringen i Washington fastholder sin 

støtte til deciderede neo-nazister fra Sektor Højre, fra 

Azov-brigaden og andre. Og, hvor Obamas stædige for-

pligtende engagement over for deployeringen af missil-

forsvaret, som ikke længere på troværdig vis kan anses 

for at være rettet mod Iran, men helt tydeligt er rettet 

mod Rusland og indikerer muligheden af et atomart før-

steangreb. Hele denne alvorlige fare er centreret omkring 

det faktum, at præsident Obama forbliver i embedet. 

For det andet, så foregår der i øjeblikket en global, fi-

nansiel disintegrationsproces, der er centreret omkring 

det transatlantiske område, hvor Wall Street, City of 

London og alle de store, transatlantiske finansinstitutio-

ner – de såkaldte for-store-til-at-lade-gå-ned-banker, 

undergrundsbankerne, de ikke-bankmæssige institutioner, 

der er involveret i massiv kapitalflugt – alle er håbløst 

mailto:*%20si@schillerinstitut.dk%20*%20www.schillerinstitut.dk%20*
https://larouchepac.com/20150828/larouchepac-friday-webcast-august-28-2015
https://larouchepac.com/20150828/larouchepac-friday-webcast-august-28-2015


Schiller Instituttet: »Verden vågner op til faren for udslettelse« 

2 

bankerotte. De har opbygget et gældsbjerg, der måles i 

billiarder [af dollars] … 

 

Militæret advarer 

Men det, jeg ønsker at fokusere på, er den kendsger-

ning, at faren for krig er umiddelbar, og at denne fare i 

løbet af de seneste dage er blevet bredt, offentligt aner-

kendt. Alt imens en stor del af de store, amerikanske 

medier stædigt har løjet og mørklagt dette, så har man et 

usædvanligt mønster med åbenhjertige erklæringer, der 

kommer fra nogle af de førende, politiske ledere fra 

USA, Vesteuropa, Østeuropa og Rusland, og som kræver, 

at der som hastesag tages forholdsregler til at afvende en 

atomar udslettelseskrig. Denne proces har været i gang i 

flere måneder, men har virkelig været gradvist stigende 

til et højdepunkt i de seneste dage. 

Men jeg vil gerne begynde med at referere tilbage til 

en meget betydningsfuld artikel, der fremkom tidligere 

på året, den 19. april. For at genopfriske folks hukom-

melse: det var en kronik, der blev publiceret denne dag i 

New York Times, og de to forfattere var general James E. 

Cartwright og general Vladimir Dvorkin. General 

Cartwright var indtil for nylig viceformand for USA’s 

Generalstabschefer, og han havde også tidligere tjent som 

øverstbefalende for USA’s Strategiske Kommando; med 

andre ord, så var han chefen for USA’s termonukleare 

triade.
1
 General Dvorkin har været efterretningschef for 

den Russiske Strategiske Missilstyrke. Dette er, med 

andre ord, to personer, der i hele deres militære karriere 

har været direkte involveret i truslen om atomkrig; de var 

faktisk de personer, der var ansvarlige for at gennemføre 

ordrer fra præsidenten i deres respektive lande, hvis en 

krig begyndte. 

Deres artikel hed, »Hvordan man afvender en atom-

krig«. Og de startede med at sige, »Vi befinder os i et 

voksende risikabelt, strategisk miljø. Krisen i Ukraine har 

truet stabiliteten i relationerne mellem Rusland og Ve-

sten, inklusive den atomare dimension.« De går derefter 

videre og siger, at, i øjeblikket opererer begge lande un-

der en doktrin med »affyring ved varsling« (»launch on 

warning«). Hvilket vil sige, at i samme øjeblik, man de-

tekterer den ene sides affyring af atomvåben imod den 

anden side, så har den side, der er under angreb, eller 

som måske synes at være under angreb, et meget lille 

tidsvindue til at beslutte, om man skal lancere et fuldt 

optrappet, massivt gengældelsesangreb. Og når dét først 

sker, så har man en atomar udslettelse på planeten. Denne 

artikel
2
 var således en usædvanlig klar advarsel, der ma-

ner til forsigtighed. 

Og senere i år, i løbet af sommeren, udstedte de sam-

me to generaler, der fik tilslutning fra en international 

                                                           
1
 Strategiske bombefly, interkontinentale ballistiske mis-

siler og ubådslancerede ballistiske missiler.  
2
 »How to Avert a Nuclear War«, New York Times, 19. 

apr. 2015,  

http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion/how-to-

avert-a-nuclear-war.html?_r=1 

og Schiller Instituttet: »Hvordan man afværger atom-

krig«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=6352 

gruppe af ledende statsmænd under en organisation ved 

navn Nuclear Zero Commission, en mere detaljeret er-

klæring. Denne fremlagde igen faren ved doktrinen om 

affyring ved varsel og opfordrede til forhandlinger mel-

lem USA og Rusland, og NATO og Rusland, for at ophø-

re med denne doktrin, fordi den er en trussel om en ato-

mar udslettelseskrig på et i bogstavelig forstand meget 

kort varsel, der drejer sig om minutter, ikke timer eller 

dage. Så denne erklæring er fortsat gyldig, og der er 

mange andre ledende militærfolk, der har tilsluttet sig og 

kommet med lignende advarsler.  

 

’Vi er i krig … ’ 

I løbet af den seneste uge har denne udvikling accele-

reret enormt. En tysk organisation ved navn Deutsche 

Freidenkerverband (Tysk Fritænkerforbund), udsendte 

for blot tre dage siden et åbent brev til alle medlemmerne 

af Forbundsdagen, det tyske parlament, og de siger, med 

et kort citat: 

»Situationen, hvor vi trues af krig, eskalerer. Efter ag-

gressionskrigene imod Jugoslavien, Afghanistan, Irak, 

Libyen og Syrien forbereder man nu krig mod Rusland. 

Inddæmningen af Rusland med militærbaser, NATO’s 

udvidelse mod øst, opførelsen af et amerikansk missil-

skjold og vestlige operationer i Ukraine, er alle del af 

denne konfrontation. Vi er i krig, og denne krig kan blive 

til en total krig, erklærede den franske præsident François 

Hollande i februar 2015. Der er en trussel om endnu en 

verdenskrig. Hvis et Rusland under angreb foretager et 

gengældelsesangreb, så vil resultatet heraf være det, som 

tidl. viceminister Willi Wimmer sagde i november 2014: 

’Der vil intet være tilbage’«  

Så denne erklæring cirkuleres vidt omkring. 

Ligeledes i denne uge har Jürgen Todenhöfer udgivet 

et åbent brev til verdens krigspolitikere. Han var tidligere 

i mange år medlem af Forbundsdagen for den Kristen-

Demokratiske Union og har siden været en førende anti-

krigs-fortaler og -undersøger – han har skrevet flere bø-

ger, hvoraf den seneste involverede et besøg i Irak og 

Syrien, hvor han rent faktisk var i stand til at interviewe 

nogle ledere fra Islamisk Stat, og faktisk overlevede og 

fortalte historien.  

I dette åbne brev siger han:  

 

Kære præsidenter og statsoverhoveder, 

Igennem årtier med en politik for krig og udnyttelse 

har I skubbet millioner af mennesker i Mellemøsten og 

Afrika ud i elendighed. På grund af jer flygter mennesker 

i hele verden. En ud af tre flygtninge i Tyskland kommer 

fra Syrien, Irak og Afghanistan. En ud af fem flygtninge 

kommer fra Afrika. Jeres krige er også årsagen til den 

globale terrorisme. I stedet for 100 internationale terro-

rister, som for 15 år siden, står vi nu over for flere end 

100.000 terrorister. Jeres kyniske hensynsløshed slår nu 

tilbage mod os som en boomerang. 

Brevet
3
 er forholdsvis langt og opfordrer til massive 

protester imod denne krigspolitik. 

                                                           
3
 Hele brevet i dansk oversættelse kan læses her: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=7862 
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Blot inden for de seneste 24 

timer har professor Antonino 

Galloni, en førende italiensk 

økonom og strategisk tænker, 

ligeledes udstedt er erklæring, 

der blev udgivet i Il Domani 

d’Italia, hvor han advarer om, 

at, hvis der ikke finder en fun-

damental reorganisering af sy-

stemet sted, økonomisk og poli-

tisk, kan den aktuelle finanskrise 

føre til atomkrig. Han siger: 

 

Finanskrisen gør en konflikt 

mellem stormagterne mere 

sandsynlig. Kina, Rusland og 

Indien ønsker at undgå det, 

mens amerikanske, britiske og 

transnationale lobbyer, der in-

volverer våbenlobbyer, parallel-

le efterretningstjenester, pro-

israelske organisationer osv., 

anser krig for at være den eneste mulighed på et tids-

punkt. Det vil således være af fundamental betydning, om 

USA genvinder kontrollen over politikken. 

 
Og dernæst siger han: »Vi har brug for internationale 

aftaler.« Galloni citerer et langt interview, som Henry 

Kissinger, forhenværende amerikansk udenrigsminister, 

gav til National Interest, hvor Kissinger udtaler sig 

usædvanlig skarpt og advarer om faren for krig og siger, 

at den eneste levedygtige mulighed er at indlede seriøse 

forhandlinger med russerne. Galloni siger: Vi har et pro-

blem med centralbanksystemet. De fortsætter simpelt hen 

med at trykke penge for at lukke hullerne i finansboblen, 

og han siger, ganske praktisk, på grund af denne finan-

sielle krise risikerer vi en termonuklear konflikt. Og han 

siger, »Planetens finansielle midler« – med andre ord, 

boble-instrumenterne – »beløber sig til 54 gange det glo-

bale BNP.« Han siger, »Vi behøver et nyt Bretton Woods 

(eller noget tilsvarende)«, og at alle giftige værdipapirer 

må »steriliseres«. En særdeles skarp udtalelse, men jeg 

tror, at det, han understreger, er, at faren for krig primært 

kommer fra disintegrationen af et finanssystem, der er 

håbløst bankerot. 

 

At reducere risikoen 

Der er nogle ledende personers stemmer, der høres i 

USA. Professor Stephen Cohen, kendt for at være en af 

de førende Ruslandseksperter i USA, har i de seneste 

uger deltaget i en ugentlig dialog på en betydningsfuld 

New York-radiostation, med John Bachelor som vært; og 

i de seneste to uger har dr. Cohen meget specifikt fokuse-

ret på den voksende fare for en atomkrig, der stammer fra 

den politik, der kommer fra Obamaregeringen, en politik 

for konfrontation med Rusland.  

Så igen; hr. LaRouche understregede, at forholdsreg-

ler, nødforholdsregler, må tages. 

I Europa har European Leadership Network, der er en 

gruppe bestående af fhv. udenrigsministre, forsvarsmini-

Præsident Barack Obama, en ægte kandidat til det 25. 

forfatningstillæg. Her ses han i Selma, Alabama, på min-

dedagen for ’Blodige Søndag’, 7. marts 2015.  

 
 

stre og andre pensionerede politiske topfigurer, udgivet 

deres tredje rapport siden dette forår. De har udgivet to 

rapporter, én i juli måned, og én i august, og denne rap-

port bærer den åbenhjertige titel »At undgå krig i Europa: 

Hvordan man reducerer risikoen for et militærsammen-

stød mellem Rusland og NATO«. 

De siger, at de har registreret en stadig stigende inten-

sitet af antallet af militærøvelser og andre handlinger, der 

anbringer NATO-styrker og russiske styrker meget tæt på 

hinanden, med betydelige deployeringer af våbensyste-

mer, og at dette nu repræsenterer en alvorlig fare for en 

hændelse, der kunne udløse en generel krig. De opfordrer 

til en række forholdsregler, inklusive en genindkaldelse 

af NATO-Ruslandsrådet, for at fastlægge regler for op-

førsel, med det formål at forhindre, at en hændelse bliver 

en udløsende faktor for en generel krig. 

Som vi ved, og som vi gentagent har understreget i 

disse udsendelser, fredag efter fredag, så er hovedårsagen 

til denne krigsfare den politik, der kommer fra Obamas 

Hvide Hus. Der er andre i regeringen, der tydeligvis ar-

bejder imod denne krigsprovokation, inklusive General-

stabscheferne; og, i visse tilfælde, udenrigsminister John 

Kerry. Men det fremstød, der kommer fra Obamas Hvide 

Hus, drejer sig om krig, og alt imens erklæringen fra 

Leadership Network lægger en vis ligelig skyld på, og i 

lige grad angår, Rusland og NATO, så er kendsgerningen 

den, at denne gruppe ledende europæiske statsmænd er så 

foruroliget, at de har udgivet en række rapporter, der 

siger, at vi befinder os på spidsen af en verdenskrig, der 

begynder på europæisk jord, for tredje gang inden for de 

seneste 100 år. 

For blot at give jer en idé om, hvor betydningsfuld 

denne erklæring er, så inkluderer underskriverne af dette 

indsatsdokument: Malcolm Rifkind, fhv. udenrigs- og 
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forsvarsminister fra Det forenede Kongerige (U.K.) 

Desmond Brown, fhv. forsvarsminister for U.K.; Vya-

cheslav Trubnikov, fhv. direktør for Russisk Udenrigsef-

terretning; Igor Ivanov, fhv. russisk udenrigsminister; 

Adam Daniel Rotfeld, fhv. polsk udenrigsminister; Paul 

Quiles, fhv. fransk forsvarsminister; fhv. tysk forsvars-

minister Volker Rühe; Ana Palacio, fhv. spansk uden-

rigsminister; Igor Yurgens, formand for, grundlæggende 

set, bestyrelsen for det Russiske Råd for Industri og Fore-

tagender; og Hikmet Cetin, fhv. tyrkisk udenrigsminister. 

Med andre ord, så er det en meget lang og faktisk 

voksende liste af ledende, europæiske diplomater, der 

rent ud sagt er dødsens rædde over, at vi befinder os på 

randen af en atomkrig, som må undgås for enhver pris. 

 

De midler, der står til rådighed 

Vi har naturligvis, som vi har diskuteret på forudgå-

ende shows, den mulighed omgående at fjerne præsident 

Obama fra embedet, under bestemmelserne i det 25. for-

fatningstillæg, der blev vedtaget af 39 stater i 1967 og 

kom til at indgå i vores Forfatning, og som i detaljer fast-

lægger de procedurer, hvorved præsidentens regering kan 

afgøre, at præsidenten er enten fysisk eller mentalt ude af 

stand til fortsat at 

bestride sit hverv, 

og kan fjernes fra 

dette embede. Den 

sindssyge, som 

præsident Obama 

udviser med sin 

afvisning af at 

trække sig fra kon-

frontationen med 

Rusland, kvalifice-

rer som den form 

for sindssyge, som 

tidligere, i tilfældet 

Richard Nixon, var 

et led i den ligning, der førte til hans tvungne afsked 

(1974, -red.). 

Der er en anden situation, som vi også har diskuteret i 

den seneste tid, men som nu får en særlig betydning. Det 

er den kendsgerning, at fhv. udenrigsminister Hillary 

Clinton ved, hvor ligene er begravet i Obamaregeringen. 

Hun ved, hvad det var, der skete om aftenen den 11. sept. 

2012, da præsident Obama beordrede hende til at mørk-

lægge det faktum, at et terrorangreb, der blev udført af 

terrornetværker, som var blevet opbygget med de facto 

amerikansk assistance, havde dræbt den amerikanske 

ambassadør til Libyen, Chris Stevens, samt tre andre 

amerikanske embedsmænd. 

Dette spørgsmål med Hillary Clinton får en særlig, 

umiddelbar relevans af to grunde. Den første er, at den 

Særlige Benghazi-komite har optrappet sin tidsplan for 

undersøgelse, og to af fhv. udenrigsminister Clintons 

topassistenter fra hendes tid i Udenrigsministeriet – hen-

des stabschef Cheryl Mills, og hendes chefrådgiver i 

national sikkerhed Jake Sullivan – vil aflægge forklaring 

under ed på næste torsdag og fredag (den 3. og 4. sept.) 

for Trey Gowdys Særlige Benghazi-komite. Der hersker 

ingen tvivl om, at man i høj grad vil fokusere på spørgs-

målet om begivenhederne den 11. sept. 2012, og spørgs-

målet om telefonopringningen fra præsident Obama til 

udenrigsminister Clinton vil næsten med sikkerhed blive 

rejst under afhøringen. 

Det er samtidig også tilfældet, at præsident Obama 

personligt, i den forløbne uge, med samt hele teamet fra 

Det Hvide Hus, i realiteten har erklæret Hillary Clintons 

præsidentkandidatur krig. De har stået bag promoverin-

gen af [vicepræsident] Joe Biden som alternativ til Hilla-

ry Clinton. Præsident Obama, Valerie Jarrett og andre fra 

Obamas nærmeste kreds har non-stop været involveret i 

at arrangere, at betydningsfulde finansielle bidragsydere, 

inklusive nogle, der allerede havde lovet at støtte Hillary 

Clinton, skifter over til at støtte Joe Biden. I sidste week-

end fandt der et møde mellem senator Elizabeth Warren 

og Joe Biden sted, som omgående gav anledning til spe-

kulationer over et fælles Biden-Warren kandidatur, og 

kendsgerningen om, at dette møde fandt sted, blev omgå-

ende lækket til offentligheden få timer efter, at mødet 

havde fundet sted. Så er der stadig en grund for Hillary 

Clinton til at have nogen som helst illusioner om, at der 

foregår intet mindre end et fuldt optrappet angreb imod 

Clinton-familien, 

imod hendes kandi-

datur? Og resten er 

indlysende. 

Midt i sidste uge 

udstedte Lyndon 

LaRouche en magt-

fuld erklæring, der 

nu cirkulerer i New 

York City, på Man-

hattan, for inden for 

få dage vil verdens-

ledere komme til 

New York, fra mid-

ten af september, 

for at deltage i FN’s Generalforsamling. Den russiske 

præsident Putin har annonceret, at han personligt vil være 

i New York, og der er indikationer på, at Putin gennem 

Lavrov-Kerry-kanalerne har ladet vide, at han vil være 

åben over for et møde på tomandshånd med præsident 

Obama, hvilket er en klar afspejling af det faktum, at 

russerne er meget bevidste om de krigsprovokationer, der 

kommer fra Det Hvide Hus. 

Hr. LaRouche sagde i denne sammenhæng, at den 

eneste ramme, inden for hvilken disse problemer kan 

løses, er at acceptere den kendsgerning, at Wall Street og 

[City of] London, samt hele det transatlantiske finanssy-

stem, er håbløst, uigenkaldeligt bankerot, og den eneste 

løsning er at handle forebyggende med den omgående 

genindførelse af Glass/Steagall-bankopdelingsloven her i 

USA, men som omgående må efterfølges af Glass-

Steagall på globalt plan.  

  

Se også:  

Video, »Ingen overlevende«, med danske undertekster, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4201 
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