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Følgende er et udskrift af LaRouche PAC 

webcast 4. september, 2015. 

 

Matthew Ogden: God aften. Det er i dag den 4. 

sept. 2015. Jeg er Matthew Ogden, og jeg vil gerne 

byde jer velkommen til vores webcast fra 

larouchepac.com. Med mig i studiet i dag er både 

Jeffrey Steinberg og Megan Beets. Jeffrey Steinberg 

er selvfølgelig en repræsentant fra Executive Intelli-

gence Review (EIR), og Megan Beets repræsenterer 

LaRouche PAC Basement Scientific Team.  

Vi havde mulighed for at holde møde med både 

Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche for 

bogstavelig talt mindre end en time siden. 

Jeg skal sige, at aftenens webcast er optaget på 

forhånd; og jeg må komme med denne bemærkning 

her i begyndelsen som indledning til det, der vil bli-

ve sagt, for situationen ændrer sig så hurtigt, og en 

situation i hastig forandring er faktisk, hvad diskus-

sionen her i aften vil dreje sig om. 

Det, som hr. LaRouche understregede under vo-

res diskussion med ham tidligere, var, at det skal 

understreges, at verden hænger i en usikker spæn-

dingstilstand, og at det er meget vanskeligt, fra det 

ene minut til det næste, at sige, hvad der umiddelbart 

vil ske, men rent strategisk er situationen meget klar: 

Verden er i en tilstand af generel krig, selv om gene-

rel krig endnu ikke er brudt ud, og muligheden for 

en strategisk faktor, der kan ændre spillet – en inter-

vention fra den russiske præsident Vladimir Putin, 

der især vedrører den aktuelle situation i Syrien – 

kunne forandre alt i den aktuelle, strategiske ver-

denssituation. 

Muligheden for denne form for flankeoperation – 

og der er stærke indikationer på, at Putin stærkt 

overvejer noget i denne retning – er indholdet i den 

diskussion, vi havde med hr. LaRouche. 

Man kan også på forsiden af LaRouchePAC’s 

webside se en udtalelse, der blev offentliggjort af hr. 

LaRouche den 3. sept., med overskriften, »Putin kan 

ændre spillet med intervention i Syrien«. Jeg ved, at 

dette diskuteres på absolut topplan i USA’s efterret-

ningstjeneste og USA’s militær-strategiske samfund, 

og dette er en del af den diskussion, som hr. Jeffrey 

Steinberg personligt har deltaget i. 

Så jeg vil overlade talerstolen til Jeff for at give 

ham mulighed for at komme med detaljer til jer i 

denne spændingsfyldte situation netop nu. 

 

Putin kan ændre spillet 

Jeffrey Steinberg: Tak, Matt. Nogle af jer ved 

måske, på nuværende tidspunkt, at der i løbet af de 

seneste 48 timer er blevet offentliggjort en række 

nye rapporter, oprindeligt i de israelske og syriske 

medier, og dernæst opfanget her i USA og i Europa, 

der antyder, at den russiske præsident Putin står over 

for at foretage en strategisk indgriben i krisen i Syri-

en.  

For blot at placere dette særlige aspekt af den 

globale situation mere bredt, lad os begynde med 

nogle meget klare kendsgerninger, der er velkendt 

for hr. Putin, velkendt for den kinesiske præsident 

Xi Jinping og for mange andre verdensledere: nem-

lig, at holdningen i Obamas Hvide Hus – og jeg si-

ger netop Obamas Hvide Hus, til forskel fra ansku-

elsen i visse sektioner af Pentagon, Generalstabsche-
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ferne, det militære etablissement og visse personer i 

vores diplomatiske samfund og vores efterretnings-

samfund – holdningen i Obamas Hvide Hus er til 

fordel for en konfrontation med Rusland, en fuldt 

optrappet, generel krigskonfrontation med Rusland, 

med mindre Rusland vil trække sig på en eller anden 

pinlig og meget selvdestruktiv måde. 

Der er situationen i Ukraine, der har udgjort en af 

frontlinjerne for provokation mod Rusland. Det har 

været tilfældet helt tilbage til november 2013, da 

’farvet revolution’ nummer 2 blev lanceret i Ukrai-

ne, og som sluttelig, i februar 2014, førte til fjernel-

sen af Janukovitj-regeringen. Dette efterfulgtes af 

installeringen af en regering i Kiev, som militært set 

domineres af et Sektor Højre-apparat, der er en di-

rekte fortsættelse af Hitlers og nazisternes allierede 

under krigen internt i Ukraine, nemlig Stepan Ban-

deras og andres bevægelse. 

Så Ukraine har været i frontlinjen for dette. Der 

har været to andre situationer, der, i det samme tids-

forløb, helt tilbage til 2011, er kommet frem som 

afgørende områder, hvor de ultimative mål var Rus-

land og Kina. 

Den første af disse er Libyen, hvor afsættelsen og 

henrettelsen af Gaddafi-regeringen, der blev anført 

af USA/Obama og fik allieret støtte fra Frankrig og 

Storbritannien, har skabt en stor krise, der har spredt 

sig fra Libyen til hele Nordafrika og strakt sig læn-

gere sydpå, således, at hele det afrikanske kontinent 

er blevet destabiliseret som et resultat af afsættelsen 

af Gaddafi og med jihadist-styrker, der er blevet 

sluppet ud, med enorme forsyninger af våben. Der 

har været en fortsat situation i Libyens tilfælde, hvor 

diverse saudisk- og britiskstøttede jihadist-elementer 

i vid udstrækning har haft kontrol over landet. På 

nuværende tidspunkt har man en officiel gren af 

Islamisk Stat, der opererer i Libyen under en af de 

jihadister, der førte an i afsættelsen af Gaddafi, en 

mand ved navn Belhadj. (Se artikel, EIR nr. 36, side 

23). 

Så situationen i Libyen er ødelæggende, er fare-

truende ustabil, og den har været en af de medvir-

kende faktorer i den massive strøm af flygtninge 

over Middelhavet til Europa, der nu er blevet en 

betydelig krise for Europa. Dette udspilles time for 

time. 

Der er også de kamplinjer, der har været i gang 

siden 2011 i Syrien, og som i løbet af de seneste 

uger har taget en dramatisk vending dertil, hvor det 

er blevet mere og mere åbenlyst gennemskueligt, at 

regeringen i Tyrkiet åbenlyst støtter Nusra Front og 

også de facto støtter Islamisk Stat. Og, at det er Tyr-

kiets, Saudi Arabiens, Qatars, Storbritanniens og 

Obamas Hvide Hus’ forpligtende engagement at 

fjerne Assad-regeringen, selv, hvis følgen heraf bli-

ver, at en Islamisk Stat, eller Nusra Front jihadist-

enklave, oprettes direkte på Middelhavets østkyster.  

Husk her igen, at den russiske præsident er klar 

over, at alle disse destabiliseringer, al denne aktivi-

tet, sluttelig peger pilen mod Putin, og mod Rusland. 

Der er derfor ikke nogen mulighed for, at Putin sim-

pelt hen blot kan læne sig tilbage på dette tidspunkt 

og intet foretage sig, og blot vente på, at disse begi-

venheder skal udspille sig. Rusland må tage et afgø-

rende initiativ til en flanke, og på nuværende tids-

punkt indikerer beviserne kraftigt, at det område, 

hvor dette flankeinitiativ står for at finde sted, er i 

Syrien. 

 

Truslen i Syrien 

Situationen på jorden i Syrien er, at Assad-

regeringen har været engageret i en fire år lang krig 

imod jihadist-oprørsstyrker, der er blevet helt igen-

nem finansieret og støttet af en kombination bestå-

ende af Tyrkiet, Qatar og Saudi Arabien især, og 

med Storbritannien, der altid optræder som en slags 

ønskekvist,
1
 luskende rundt i baggrunden for hele 

denne proces. 

På nuværende tidspunkt er der, blot i løbet af de 

seneste dage, siden begyndelsen af denne uge, frem-

kommet nyhedsberetninger fra Syrien om, at kæm-

pere fra Islamisk Stat nu åbenlyst bruger kemiske 

våben. De har brugt dem i det nordlige Syrien med 

en landsby nord for Aleppo som mål i mindst to 

tilfælde. ISIS-styrker har brugt kemiske våben i Irak 

i kampen mod de kurdiske Peshmerga-styrker. Og 

nu er der ISIS-enheder, der rent faktisk kæmper 

imod andre oprørsstyrker, men nu i den østlige og 

sydlige udkant af Damaskus, hovedstaden i Syrien. 

Så, med alle disse ting, der foregår, er passivitet 

ikke en farbar mulighed, især ikke fra den russiske 

præsident Putins standpunkt. Iranerne har, ved vi, 

været dybt involveret i at yde støtte, angiveligt til 

Assad-regeringen og til militærstyrkerne under As-

sad-regeringen, men iranerne har deres egne, slutte-

lige motiver. Deres interesse går ud på absolut at 

sikre deres Hezbollah-allieredes position, hvilket 

betyder, at deres prioritet er at bevare kontrollen 

over bjergområderne langs grænsen mellem Syrien 

og Libanon. Der er visse Alawite- og Shi’ite-

enklaver i det nordlige Middelhavskystområde i Sy-

rien, der også er en prioriteret interesse for iranerne. 

 

Ruslands interesse 

Dette er meget forskelligt fra den russiske, strate-

giske tilgang. For Rusland er bevarelsen af Syrien 

som en samlet, forenet nation, og med en stærk cen-

                                                           
1
 Som de pilekviste o.a., der bruges til at finde skjulte 

brønde; ’kvistgængere’. (-red.). 
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tralregering i Damaskus, absolut afgørende. Rusland 

har en betydningsfuld flådehavn i Tartus, og iflg. 

rapporter i den syriske avis al-Watan i løbet af den 

seneste uge, er der russiske planer om at etablere 

endnu en flådebase i området nær ved Latakia i lan-

dets nordlige kystområde, med den begrundelse, at 

Rusland forbereder en potentiel intervention fra luf-

ten i situationen i Syrien. 

Nogle af de første nyhedsrapporteringer om dette 

kom fra Israel, og der var en vis form for sund skep-

sis om den dækning, der kom fra den israelske pres-

se, og ikke af dårlige grunde. Men vores egen EIR-

undersøgelse, vore forespørgsler til nogle højtplace-

rede efterretningskilder her i Washington, indikerer, 

at en af grundene til, at israelerne er klar over, hvad 

der foregår med russernes overvejelser over en stør-

re optrapning af intervention på vegne af Assad-

regeringen, er, at Israel fortsat har luftforsvar langs 

den syriske grænse. 

Israel har åbenlyst givet militærassistance til al-

Nusra Front, en af de officielle grene af al-Qaeda i 

Syrien, fordi Hezbollah, fra et israelsk standpunkt, 

udgør en større trussel. Under devisen »min fjendes 

fjende er min ven« har israelerne ydet militærlæge-

lig assistance og anden støtte til et al-Qaeda-apparat, 

der har opereret og i realiteten kontrolleret områder-

ne rundt om den israelsk-syriske grænse.  

Denne Nusra-front ville efter al sandsynlighed 

blive et prioriteret mål for russiske luftoperationer til 

støtte for det syriske luftvåben, og derfor må der 

være stilfærdige diskussioner bag scenen mellem 

russiske og israelske regeringsfolk og militærfolk 

for at sikre, at det, der kaldes »arrangementer til 

modvirkning af konflikt«, foretages; med andre ord, 

at, når russiske luftstyrkeoperationer finder sted i 

dette grænseområde i det sydlige Syrien, nær Israel, 

så vil Israel ikke reagere, vil ikke aktivere dets luft-

forsvarssystemer, radarsystemer, og vil ikke deploy-

ere hverken antiluftskyts eller dets egne kampfly til 

dette slagsmål.  

Man ser graden af kompleksitet i denne situation, 

og faren for en større optrapning til en meget større 

krig, selv om den er regional og ikke en generel, 

global krig. Så israelerne har grund til at være sig 

den kendsgerning bevidst, at den russiske præsident 

Putin overvejer denne form for aktion i Syrien. 

 

En facade for ISIS og al-Qaeda 

Det er også meget klart, at, på trods af alle på-

standene fra præsident Obamas og den tyrkiske præ-

sident Erdogans side om, at de skulle være engageret 

i en »koalitionskrig« imod ISIS i både Irak og Syri-

en, så er kendsgerningerne på jorden ganske ander-

ledes. For halvandet år siden sammenkaldte Tyrkiet, 

under påskud af, at de var bekymrede over overskri-

delser fra de Syriske Luftstyrker ind i tyrkisk i NA-

TO luftrum, et hastemøde, hvor de påkaldte den kol-

lektive sikkerhedsklausul i NATO-charteret, og som 

følge heraf blev Patriot-missilbatterier fra Tyskland, 

USA og andre lande sendt til det sydlige Tyrkiet 

langs grænsen til Syrien. 

Som følge heraf har de Syriske Luftstyrker i de 

seneste flere år holdt sig væk fra dette område, så en 

betydelig korridor langs den nordlige del af Syrien 

var ’forbudt område’ for operationer fra de Syriske 

Luftstyrker imod ISIS og al-Qaeda. I realiteten skab-

te Tyrkiets handlinger en flyveforbudszone og et 

helle for ISIS og Nusra og andre jihadist-operationer 

hele vejen langs det nordlige område af Syrien. Det-

te er præsident Obama gået fuldstændigt med til. 

Der har været hyppige klager, indgivet af det Ame-

rikanske Forsvarets Efterretningstjeneste (DIA), og 

som indikerede, at USA misrepræsenterer krigen 

imod Islamisk Stat og påstår, at der har været suc-

cesser, når der ingen har været, og faktisk har mørk-

lagt den kendsgerning, at USA de facto har støttet 

ISIS i disse operationer, især i Syrien. 

Husk, at præsident Obama aldrig har ophævet sit 

forpligtende engagement om som en topprioritet at 

fjerne den syriske præsident Bashar al-Assad fra 

embedet. Pentagon og Generalstabscheferne har et 

meget anderledes syn på dette, og man vil måske 

huske, at forsvarsminister Chuck Hagel i februar i år 

blev fyret af præsident Obama, eller blev tvunget til 

at sige op, fordi han fundamentalt var modstander 

af, at Det Hvide Hus nægtede tydeligt at fastlægge 

en klar politik for Syrien. 

Nu har man ISIS, der opererer ved Damaskus’ 

porte. Man har et land, der står over for fortsat støtte 

til Islamisk Stat og Nusra Front, som kommer fra 

regeringerne i Tyrkiet, Saudi Arabien og Qatar; og 

nu opererer USA åbenlyst med den tyrkiske regering 

i en flyveforbudszone, en sikker zone-operation i det 

nordlige Syrien. Og præsident Obama udstedte or-

drer til Pentagon, kort efter, at Kongressen forlod 

Washington i august måned for at holde sommer-

pause, om at tage direkte militærhandling imod de 

Syriske Luftstyrker, hvis disse gennemfører nogen 

aktioner imod de »gode« jihadister, som USA støt-

ter. 

Netop i den seneste uge har general David Petra-

eus, der er en højtplaceret militærrådgiver til Oba-

mas nationale sikkerhedsråd, og til præsidenten selv, 

fremført det argument, at USA åbenlyst burde støtte 

Nusra Fronts aktiviteter, Nusra Front, der, som jeg 

nævnte, er den syriske gren af al-Qaeda, de selv 

samme folk, der gennemførte angrebene den 11. 

september, 2001 og 2012 (Benghazi, Libyen). 

Så præsident Obama forfølger en tvetydig politik, 

og sluttelig er Obamas Hvide Hus forpligtende en-
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gageret til ideen om en strategisk konfrontation med 

Rusland. Og således overvejer præsident Putin – det 

er der ingen tvivl om – seriøst en militær flankeope-

ration ved at sende fly og piloter fra det Russiske 

Luftvåben, med hold af logistiske støtter, ind i Syri-

en for at have dem på stedet direkte engageret i di-

rekte at styrke Assad-regeringen og Assads militærs-

tyrker. 

 

Et skift i den globale geometri 

Under diskussioner med os her til morgen og og-

så i går gjorde Lyndon LaRouche det meget klart: 

Dette er ikke et lokalt træk fra Putins side, der er 

strengt bundet til situationen i Syrien. Dette er en 

global, strategisk flankeoperation fra Putins side, der 

vil være en faktor, der ændrer spillet, hvis Putin 

gennemfører det. 

Og, i betragtning af situationens art, i betragtning 

af selve Putins profil, i betragtning af hans egne er-

faringer i håndteringen af det tjetjenske oprør og 

krigen i Georgien for flere år siden, så er der er al 

mulig grund til at tro, at han vil gennemføre denne 

form for beslutsom handling. Han ved, at præsident 

Obama sluttelig er en kryster og en tyran, og at han 

vil sætte Obama i en virkelig vanskelig situation ved 

at gennemføre denne form for beslutsom flankeope-

ration i Syrien, som er noget, der er i Ruslands vitale 

interesse, og i alles vitale interesse, der søger stabili-

tet i hele Mellemøsten. Han ved også, at han vil 

overbringe et dødsens alvorligt budskab til det tyrki-

ske militær, og til præsident Erdogan og andre i 

AKP-partiet i Tyrkiet, om, at de hellere må trække 

sig, for pludselig er der udsigt til en meget større og 

langt mere eksplosiv krig, hvis de stædigt fastholder 

planen om at vælte Assad og skabe et Sunni-

jihadistisk brohoved på Middelhavsområdets øst-

kyst. 

Så dette er altså situationen. Jeg mener, at der er 

et par andre elementer, der også er værd at huske på, 

mens vi ser, hvordan disse begivenheder udfolder 

sig over de næste par dage. Som jeg sagde, så er der 

troværdige rapporter i de syriske medier, i den euro-

pæiske presse, i de israelske medier, og på det sene-

ste i USA. 

Plus, så indikerer diskussioner, som jeg person-

ligt har haft med nogle meget højtplacerede militær-

folk og efterretningsfolk her i Washington, at Putin 

efter al sandsynlighed vil handle – det er et spørgs-

mål om dage eller timer, måske vil han vente lidt 

længere for at se, hvilke reaktioner, han får på trus-

len om dette syriske træk. Men på et givent tids-

punkt er det særdeles muligt, at han vil foretage det-

te træk; og det vil på dramatisk vis ændre den globa-

le situation. 

Man skal huske, at blandt lederne og kæmperne i 

Islamisk Stat er der skønsmæssigt 1.000 tjetjenere; 

disse er de samme tjetjenske kæmpere, der udkæm-

pede to krige imod Rusland. Og da Putin kom til 

som præsident for Rusland i slutningen af 

1990’erne, blev han konfronteret med en eksistentiel 

krise i denne tjetjenske situation. Hans træk var ab-

solut beslutsomt, og han knuste det tjetjenske oprør. 

Mange af disse tjetjenske kæmpere flygtede til Paki-

stan og Afghanistan og er nu inkorporeret i både al-

Qaeda og i dens ISIS-aflægger. 

Så disse garvede, tjetjenske kæmpere er en del af 

en potentiel destabilisering af Rusland; og det ved 

præsident Putin meget vel. De har også mangeårige 

etablerede forbindelser til Sektor Højres neonazisti-

ske netværk i Ukraine, der presser på for at få en 

konfrontation; en krig mellem Ukraine og Rusland, i 

hvilken NATO ville blive trukket ind for at støtte 

Ukraine og de tjetjenske oprørere. 

 

Hvordan vil Obama reagere? 

Dette er et strategisk spil, der har mange implika-

tioner og konsekvenser; det vil udtrykkeligt sætte 

præsident Obama i en vanskelig, for ikke at sige 

umulig, situation. Vil han stædigt fastholde sin støtte 

til fjernelsen af Assad ved at bruge Islamisk Stat og 

Nusra Front? Vil han trække sig? Vil han respondere 

med en eller anden provokation, som er en ’flugt 

fremad’. 

Alle disse spørgsmål ligger på bordet; vi har ikke 

svaret på dem på nuværende tidspunkt, fordi begi-

venhederne udspilles meget, meget hurtigt. Og de 

udspilles på en måde, der har et indbygget element 

af uforudsigelighed. Men det er af afgørende betyd-

ning at forstå, at situationen i Syrien nu repræsente-

rer en strategisk mulighed for at undgå krig, som det 

ikke er sandsynligt, at den russiske præsident Putin 

vil overse. 

Hr. LaRouche understregede i vore diskussioner 

både i går og i dag, at Putin måske kunne have et par 

andre ting gemt i ærmet, som vi ikke engang tænker 

på. Men i øjeblikket er det klart, at Syrien repræsen-

terer en forebyggende flanke; og det er også klart, at 

vi er kommet til et punkt, med udviklingerne i Ukra-

ine, med den krise, der blev skabt af Obamas styrt af 

Gaddafi i Libyen, med den krise, der nu har varet i 

fire år i Syrien, og også i Irak; at alle disse ting re-

præsenterer en tilstand med generel krig. Vi er mu-

ligvis ikke kommet til det punkt, hvor der finder en 

storstilet kamp sted på den form for global skala, vi 

så i de to verdenskrige i det tyvende århundrede, 

men vi befinder os i krigstilstande. 

Under sådanne omstændigheder kan man kun op-

nå at undgå krigen gennem visse forebyggende 

handlinger; overraskelses-flankeaktioner, der frem-
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tvinger en løsning på en situation, der ellers befinder 

sig på en uundgåelig kurs mod en langt større, gene-

rel krig. Som mange amerikanske, europæiske og 

russiske militære strateger har advaret om i de sene-

ste uger: I dette tilfælde, hvor en sådan generel krig 

først begynder, så er chancerne meget, meget store 

for, at det vil blive til en atomkrig; muligvis en ato-

mar udslettelseskrig. 

Så der er en hel del, der afhænger af, hvad der 

sker i Syrien, og Syrien er nu en global krigsskue-

plads. Og i løbet af de næste par dage vil vi se en vis 

grad af klarhed, på den ene eller den anden måde. 

Selv, hvis russerne ikke skulle handle der, så ville 

det i sig selv få meget dramatiske, strategiske kon-

sekvenser. Men det er hr. LaRouches synspunkt i 

øjeblikket, at, med mindre der finder en anden over-

raskelses-flankeoperation sted, så vil præsident Pu-

tin efter al sandsynlighed gennemføre en eller anden 

form for afgørende aktion i Syrien i de kommende 

dage. 

 

Storbritannien og EU 

Ogden: Mange tak, Jeffrey. Vores næste spørgs-

mål er denne uges spørgsmål fra institutionelt hold; 

det vedrører faktisk et relateret aspekt af det, Jeff 

netop har fremlagt. Først vil Jeff komme med nogle 

korte bemærkninger som specifik respons på dette 

spørgsmål; og dernæst vil Megan Beets uddybe et 

andet aspekt, der relaterer til svaret på dette spørgs-

mål. 

Lad mig læse spørgsmålet op: »David Cameron 

har lovet at afholde en folkeafstemning om Storbri-

tanniens fortsatte EU-medlemskab i slutningen af 

2017. Nogle af hans Tory-allierede foreslår imidler-

tid, at folkeafstemningen skal finde sted så tidligt 

som i april måned næste år. Så spørgsmålet til hr. 

LaRouche lyder: Hvad er Deres vurdering af, om 

Det forende Kongerige forbliver i eller træder ud af 

Den europæiske Union?« 

Jeff vil fremlægge hr. LaRouches svar: 

 

Jeff Steinberg: Tja, det er lidt ligesom at spørge, 

om det er fornuftigt at blive hængende på dækket af 

Titanic til endnu en drink, før man springer ned i 

redningsbåden. Situationen i EU er et spørgsmål om 

en virkelig opløsningsproces. Så på et vist niveau er 

det sandsynligvis rimelig fornuftigt af briterne at 

træde ud af EU på nuværende tidspunkt. 

Briterne er overlevere; de har tendens til at tænke 

i lange, tidsmæssige baner. De har allerede lavet en 

pointe ved at være det første europæiske land, der 

tilsluttede sig Asiatisk Infrastruktur-Investerings-

bank, AIIB; men de har deres egen erkendelse af, at 

verdens økonomiske tyngdecenter er flyttet til Asi-

en. De har en masse, der står på spil på stedet i Eu-

ropa; og Cameron er selvfølgelig ved at forsøge at 

forhandle et nyt sæt af særlige relationer mellem 

Storbritannien og EU. Det, hr. LaRouche sagde, var, 

at man må give en form for enkelt, ligefremt svar, 

men samtidig må man være klar over, at hele denne 

situation er langt mere kompleks. 

Vi har i de seneste uger i denne udsendelse talt 

om den kendsgerning, at der er en enorm masse tu-

mult i selve Storbritannien. Det britiske monarki er 

ved at ældes knapt så yndefuldt ud af eksistens. Der 

er stærk modstand mod monarkiets fortsættelse; der 

er modstand mod tanken om at installere Prins Char-

les som den næste monark. 

Der er den interne kamp i det britiske Labour Par-

ti; i næste uge vil vi kende resultatet af valget her, 

hvor Jeremy Corbyn forventes at vinde. Og han har 

åbenlyst talt om at afmontere monarkiets strukturer; 

med begyndelse i at bringe House of Lords (Over-

huset) til en afslutning. Så der er mange uforudsige-

lige, interne faktorer i Storbritannien. Der er betyd-

ningsfulde afsløringer af Huset Windsors hemmelige 

forbindelse med nazisterne under Anden Verdens-

krig; både under selve etableringen af Hitler, selve 

krigens periode og bagefter. Så der er ingen rigtigt 

simple elementer i dette. 

Der er imidlertid to store, alvorlige kriser, der har 

rejst alvorlig tvivl og risikomomenter for selve Den 

europæiske Unions eksistens.  

Vi har selvfølgelig set sprækker opstå i den Eu-

ropæiske Monetære Union og den overordnede Eu-

ropæiske Union pga. den græske gældskrise; som i 

realiteten er en sammenbrudskrise i det London-

centrerede, transatlantiske banksystem som helhed. 

Og nu vil Megan Beets give os et mere dybtgående 

overblik over den fortsatte afmontering af, og sam-

menbrudskrise til reel kaos i, Europa som konse-

kvens af præsident Obamas folkemordskrige i Nord-

afrika og Mellemøsten. 

Så det giver perfekt mening at fremrykke datoen 

for folkeafstemningen betydeligt, for begivenheder-

ne sker med en sådan hastighed, at den blotte over-

vejelse af, hvordan Europa vil se ud mod slutningen 

af 2017 er en slags øvelse i formålsløshed. Jeg giver 

bolden videre til Megan til yderligere diskussion. 

 

Obamas flygtninge besætter Europa 

Megan Beets: Tak, Jeff. Som Jeff refererede til, 

så er der en total krise med kaos, der udspiller sig i 

Europa med indstrømningen af hundreder tusinder 

af flygtninge, der flygter fra Obamas krige. Siden 

januar i år har over 350.000 flygtninge oversvømmet 

Europas grænser; og jeg siger over 350.000, for det 

er kun det officielle, registrerede antal flygtninge, 

der er ankommet til grænserne. Dette antal er allere-

de 25 % højere end i hele 2014; dette er den største 
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flygtningekrise og humanitære krise, siden slutnin-

gen af Anden Verdenskrig. Og dette har udløst totalt 

kaos i et Europa, der allerede er ved at disintegrere, 

og har sat fokus på den allerede smuldrende splittel-

se i EU. 

Som vi ser det manifest i tilfældet med Græken-

land, og også i Portugal og Spanien, og den totale, 

finansielle omvæltning og det totale kollaps, står vi 

– ikke blot de europæiske folk, eller flygtningene – 

vi, som menneskehed, over for en fuldstændig prak-

tisk og, hvad der er vigtigere, moralsk nødsituation.  

Skylden for denne rædsel, som jeg om et øjeblik 

vil skitsere for folk, der ikke har fulgt nyhederne på 

tæt hold, er intet mysterium; den ligger præcist på 

præsident Obamas dørtrin. Hvor kommer disse 

flygtninge fra? Fra 40-50 % og opefter flygter fra 

krige, som Obama indledte i Syrien. Mange af dem 

kommer fra Afghanistan, fra Eritrea, fra Libyen, fra 

Sudan og andre steder i det nordlige Afrika, fra Ye-

men, hvor USA’s foragtelige allierede, Saudi Arabi-

en, har bombet den civile befolkning. De kommer 

fra Irak, fra De baltiske Stater, og meget vigtigt, så 

er to millioner mennesker blevet fortrængt fra Ukra-

ine. Mange af disse fortrængte mennesker befinder 

sig stadig i Ukraine, men andre er ved at finde må-

der at forlade Ukraine på; og dette er et potentielt 

brændpunkt for en virkelig nødsituation og et pres 

på flygtningesituationen. 

 

De risikerer døden 

For at give folk en fornemmelse af omfanget af 

de floder af mennesker, der kommer over de euro-

pæiske grænser: i juli i år nåede, i løbet af en måned, 

107.500 mennesker Europas grænser og kom ind. I 

sidste uge alene kom 23.000 mennesker ind i Græ-

kenland; 23.000 mennesker kom ind i Grækenland. 

Det er rundt regnet 3.000 mennesker om dagen eller 

mere, hvilket er 50 % flere end ugen før. 

Disse mennesker kommer på enhver tænkelig 

måde. De kommer sejlende, i ikke-sødygtige plim-

sollere, proppet med mennesker, og mange af dem 

synker. De foretager mange, risikable rejser over 

grænserne, undertiden bag i containerlastbiler. De 

kommer ad meget farlige landruter, hvor de er sårba-

re over for angreb og vold. Og alt dette sker med en 

meget, meget stor risiko for at dø. 

Tusindvis af mennesker reddes hver dag. På trods 

af dette døde 400 mennesker i skibsforlis i Middel-

havet i august måned og bragte antallet for i år op på 

2.600. Og mange mennesker har måske set de kval-

fulde billeder, der nu cirkulerer i nyhederne, af liget 

af en treårig, syrisk dreng, der blev skyllet op på 

kysten, da han druknede under forsøg på at flygte fra 

krigene i Syrien. For blot nogle få uger siden fandt 

man ligene af 70 mennesker bag i en containerlastbil 

nær grænsen til Ungarn og Østrig, under forsøg på at 

krydse grænsen. 

Tusinder af mennesker, næsten 5.000, er ved at 

samles i Bretagne i Frankrig ved åbningen af Chun-

nellen, den Engelske Kanal Tunnel, hvor de forbere-

der sig til at gøre et desperat forsøg på at komme 

over. Flere gange i de seneste uger måtte man lukke 

Chunnellen, fordi man opdagede mennesker i den, 

der forsøgte at komme over til England. 

Hidtil i år er omkring 25.000 mennesker døde el-

ler blevet væk i denne proces; og antallet stiger ha-

stigt. 

De mennesker, for hvem det lykkes at komme le-

vende til Europa, kommer via lande som Græken-

land og Italien; de tager fra Grækenland, op igennem 

Makedonien; de kommer ind via Ungarn. Dette er 

nogle af de fattigste lande i Europa, og den nuvæ-

rende, europæiske lov siger, at de skal søge asyl i 

det land, de kom ind i; men disse lande kan umuligt 

håndtere strømmen. Så folk løber tør for mad; folk, 

der frivilligt sørger for mad til flygtningene, løber 

tør for penge eller evnen til at yde denne mad.  

I Budapest, Ungarn, er der en total krise, idet tu-

sindvis af mennesker i øjeblikket slår lejr udendørs, 

og også på undergrundsstationen i Budapest, idet de 

har købt billet til for det meste Tyskland og andre 

steder nordpå i Europa. Stationen i Budapest blev 

lukket, og dusinvis af bevæbnet politi afspærrede 

dørene, så disse mennesker ikke kunne komme ind. 

Disse mennesker befandt sig i ingenmandsland; her 

til morgen lod de så nogle af disse mennesker stige 

på togene; disse tog forlod Budapest og standsede så 

ikke så langt uden for Budapest, og folk blev beor-

dret til at stige af toget. Nogle af disse mennesker 

lagde sig på togskinnerne i protest og kom i konflikt 

med politiet. 

 

Amerikanere må handle 

Jeg vil blot opfordre folk til at gå på Nettet, hvis 

de ikke har, og se billederne, se nyhederne, se vi-

deodækningen, for virkelig at gøre det muligt at tage 

skalaen af denne krise ind. Dette er en fuldstændig 

uholdbar situation; antallet forventes at stige drastisk 

i løbet af anden halvdel af 2015. Alene Tyskland 

forventes at tage 800.000 flygtninge ind i år! 

Hidtil har folk i USA haft meget lidt respons eller 

fokus på dette; som om dette var en fjern krise. Men, 

som Jeff sagde, dette er slet ikke en fjern krise. Det 

er absolut nødvendigt for den amerikanske befolk-

ning at hellige sig til at forandre denne situation; for 

det er absolut Barack Obamas fejl. Dette er ikke en 

abstrakt krise; den blev skabt af USA’s præsident. 

Alle de lande, som disse mennesker flygter fra, er 

blevet revet itu af en illegal krig, der enten blev ind-

ledt eller udvidet af præsident Obama. 
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Lad mig blot minde folk om et par af de vigtige 

krisebrændpunkter. Tilbage i oktober 2011 væltede 

Obama-regeringen og NATO-styrker, i det, der var 

en fuldstændig forfatningsstridig og illegal krig, 

Gaddafis regering og myrdede ham i Libyen under 

fanerne af en ny doktrin med såkaldt »humanitær 

intervention«, retten til at »beskytte« (R2P), der blev 

hævdet af folk i regeringen som Samantha Powers, 

der hævdede retten til at krænke en nations nationale 

suverænitet for at beskytte dette lands borgeres 

»humanitære rettigheder«.   

Dette er ikke en doktrin, der er enestående for 

Obama-regeringen. Den kommer direkte fra briter-

ne. Den kommer direkte fra Tony Blair, der i øje-

blikket undersøges som krigsforbryder for Irakkri-

gen, endnu en afsættelse af det westfalske system 

med national suverænitet. Politikken for Libyen var 

en total fortsættelse af Bush/Cheney-politikken i 

Irak og Afghanistan, en politik for krig og kaos for 

en enevældig eksekutivs (præsidents) hånd, der ikke 

går til Kongressen for at 

få krig autoriseret. 

Da Gaddafi blev væl-

tet i 2011 i Libyen, for-

udsagde hr. LaRouche, at 

dette ville blive begyn-

delsen til udløsning af 

krig og kaos i hele Nord-

afrika og Mellemøsten. 

Regeringsfolk fra Rus-

land – og daværende 

præsident Dmitri Med-

vedev mest eftertrykke-

ligt – gjorde det omtrent 

samtidig meget klart, at 

det var Ruslands syns-

punkt, at en politik med underminering af national 

suverænitet ved hjælp af såkaldte »humanitære in-

terventioner« og »farvede revolutioner« ville føre til 

krig; og det ville føre til den mulige anvendelse af 

atomvåben. 

Hr. LaRouches advarsler er mere end gået i op-

fyldelse, som folk utvivlsomt er bevidst om. Jeff gav 

et detaljeret omrids af, hvad det er for en krise og et 

kaos, der har bredt sig til Syrien med USA’s og an-

dre regeringers støtte til styrkerne fra ISIS og al-

Qaeda. Dette har bredt sig til Yemen, som jeg henvi-

ste til i begyndelsen; og det har bredt sig til Ukraine 

med det amerikansk-støttede kup mod en legitim 

regering i 2013 og installeringen af en nazistisk høj-

refløjs magtovertagelse, der har udløst denne form 

for kaos og flygtningekrise og brændpunkt for mulig 

atomkrig. 

Så det, vi ser, er ikke en midlertidig begivenhed 

eller uforklarlig tilstand. Det er den form for krise, 

man får med civilisationens disintegration. Det kan 

kun sammenlignes med den situation, som menne-

skeheden stod overfor under den Mørke Tidsalder 

med sekteriske konflikter, med religionskrig og med 

stigende rater af død og ødelæggelse; og en politik 

for folkemord. Folk må spørge sig selv, »Hvor er 

enden på det her?« 

 

Afsæt Obama 

Der er ingen praktisk løsning; der er intet kunstfær-

digt design eller omarrangering af enkelte dele, som 

på nogen måde kunne afslutte dette. Europa er nu 

nedbrudt og i færd med at disintegrere; og det kunne 

meget vel ske for hånden af dette pres med alle disse 

mennesker, der flygter ind i Europa.  

Den eneste løsning er at afsætte Obama. Befolk-

ningen i USA må rejse sig og have modet til at er-

klære Obama for at være, hvad han er – en total for-

bryder, der må fjernes fra embedet. Disse mennesker 

kommer til Europa, fordi Obama ødelagde deres 

hjem og terroriserede 

deres liv. Og han må ka-

stes i fængsel; og det er 

pointen. Så jeg mener, at 

det amerikanske folk må 

se situationens rædsel i 

øjnene, og de må handle. 

Når vi først beslutter 

dette, er det meget klart, 

hvad der kan gøres. Der 

kan og må tages modfor-

holdsregler for at imøde-

komme de umiddelbare 

behov hos de mennesker, 

der kommer til Europa. 

Der kan og må opstartes 

programmer for at imødekomme deres sundheds-

mæssige behov, børnenes undervisningsbehov, den 

sprogundervisning og anden undervisning, de måtte 

have brug for, for at blive integreret i arbejdslivet. 

Dette må ske, men den eneste, virkelige løsning – på 

lang sigt – må findes på et højere plan; det må findes 

i et fuldstændig nyt paradigme sådan, som vi ser det 

tage form med lederskabet i Kina og andre lederska-

ber i BRIKS-nationerne. 

Et par detaljer herom, ganske kort: I 2012 udgav 

EIR en hvidbog i form af en rapport, der hed »Et 

program for et økonomisk mirakel i Sydeuropa, 

Middelhavsområdet og Det afrikanske Kontinent«
2
. 

Denne rapport skitserede meget detaljerede planer 

for udviklingskorridorer med infrastruktur, der kun-

ne skabes under den form for kreditsystem, vi så 

                                                           
2
 Udgivet på dansk, se: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3301 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3301
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under Franklin Roosevelt i USA; og det ser vi nu 

med BRIKS’ Nye Udviklingsbank: for at bygge høj-

hastighedstog og udviklingskorridorer, der ville om-

fatte transport, nye industricentre, nye kanaler. Vi 

ser allerede et eksempel på dette med Egyptens kon-

struktion af den nye, udvidede Suezkanal. Vi kan 

integrere nationer som Grækenland, Balkan-

regionen, regionerne i Nordafrika i de nye former 

for Silkevejsinitiativer, som vi nu ser komme fra 

Kina. 

Så programmerne findes; nye kilder til energi, 

kernekraft. At sætte folk i arbejde i højteknologiske 

jobs; at hæve menneskeheden op og give alle men-

nesker muligheden for en fremtid. Så den udfor-

dring, vi alle står overfor i sammenhæng med denne 

meget farlige situation, er: Vil vi have det fornødne 

mod og den moralske styrke til at handle? Til at 

smide Obama ud; til at stoppe denne rædsel, og til-

slutte os resten af menneskeheden. 

 

Ogden: Mange tak, Megan. Som afslutning vil 

jeg blot understrege, at hr. LaRouches særlige be-

mærkninger gik ud på, at vi »for indeværende befin-

der os i en situation, i hvilken vores fremtid hænger i 

den tyndeste tråd«. Det er en spændingstilstand, som 

verden befinder sig i, mens vi ser på muligheden af, 

at præsident Putin muligvis vil gennemføre en flan-

keoperation, som Jeff uddybede det. De voksende 

rater af død og ødelæggelse, der opleves af menne-

skene fra det transatlantiske, nordlige Afrika og om-

råderne i Sydvestasien hver eneste dag, understreger 

og pointerer, at en forandring i hele verdenssituatio-

nen – en forandring, som vi står på randen af, en stor 

forandring – er bydende, presserende nødvendig og 

må finde sted, med det nødvendige lederskab fra de 

personer, der kan handle.  

Før jeg slutter, vil jeg gerne henlede vore seeres 

opmærksomhed på en hasteappel, der blev udstedt af 

Helga Zepp-LaRouche den 31. august. Den lyder: 

»En indtrængende appel til De forenede Nationers 

regeringschefer«.
3
 Den cirkuleres som en appel i 

ugerne op til FN’s Generalforsamling, der vil træde 

sammen fra 24. september til 1. oktober.  

Hermed vil jeg afslutte aftenens udsendelse. Jeg 

vil gerne takke Jeff Steinberg og Megan Beets for at 

være med mig her i studiet i aften; og jeg vil gerne 

takke jer alle for at se med.  

Bliv på kanalen, https://larouchepac.com/ 

 

God nat. 

 

 

 

                                                           
3
 Se: http://schillerinstitut.dk/si/?p=7858 

 

Schiller Instituttet cirkulerer  

en indtrængende appel  

(på fem kontinenter) med titlen: 

Stop den akutte fare 

for 3. Verdenskrig! 

Vi opfordrer dig indtræn-

gende til  at underskrive og 

cirkulere appellen.  
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admin/post.php?post=7471&action=edit 
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