
De flygtningestrømme, der nu oversvømmer Danmark og Europa, er kun et lille forvarsel 
om, hvad der vil ske, hvis ikke Islamisk Stat knuses, og der skabes fred i Syrien. Vi bør derfor 
samarbejde med Rusland og Syriens regering om det og hurtigt få området genopbygget. Kinas 
præsident Xi Jinping tager på seks dages statsbesøg i USA, men der er kredse, der vil iværk-
sætte økonomiske sanktioner imod Kina. Finansverdenen venter nervøst på, hvornår renten 
hæves og finansboblerne kollapser. Andreas Mogensens 10 dages tur til Den internationale 
Rumstation ISS er starten på Danmarks rolle som rumnation. Vi bør omgående etablere et 
dansk rumagentur til at følge op på succesen. Dette er en redigeret udgave af en nyhedsorien-
tering, Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, gav den 7. september 2015.

Nyhedsorientering september 2015

Vi er nu nået frem til den 7. september i det dramatiske 
år 2015. Den globale, strategiske situation intensiveres dag 
for dag. Det globale, finansielle system fortsætter med at 
disintegrere. Vi ved, at der har været et jordskælv ude på 
bunden under det finansielle verdenshav, og nu venter vi 
blot på, hvornår tsunamien skyller ind over USA’s og Euro-
pas kyster. Det vil ske, og det vil ske snart med en frygte-
lig ødelæggende kraft, så derfor må alle nationer begynde 
at træffe deres forholdsregler, så de og deres befolkninger 
ikke går under. 

Der en ligeledes en fortsat eskalerende, strategisk krise, 
hvor USA under Obama, efter britisk ordre, desperat for-
søger fortsat at fastholde et pres på Rusland og forsøger 

at isolere Rusland fra Europa. Man har forsøgt at knække 
Rusland og få Rusland til at underkaste sig en vestlig over-
højhed, og den konfrontation bliver nu fulgt op af  en lig-
nende amerikansk opførsel over for Kina. Kina er nu for al-
vor blevet en udfordring på den globale scene, så de samme 
kredse, der stod bag konfrontationen med Rusland, ønsker 
nu også et opgør med Kina.

Dertil kommer den kæmpe bølge af  flygtninge, der er 
begyndt at vælte ind over Europa som en forsinket konse-
kvens af  vestens politik for regimeskifte og krig. Flygtninge 
fra Balkan, fra Sydvestasien og fra Afrika. Flygtninge fra 
Afghanistan, Irak, Libyen, nu senest Syrien og snart fra Ye-
men efter de utrolige ødelæggelser, som Storbritanniens la-
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kajer i Saudi-Arabien laver med vestlig opbakning i Yemen. 
Denne lange række af  vestligt iscenesatte krige har skabt 
en flygtningekatastrofe, der tidligere mest oversvømmede 
konfliktzonernes nærområder, men som nu for alvor er be-
gyndt at holde sit indtog i Europa.

Langt større flygtningestrømme på vej
Kun to procent af  flygtningene er indtil nu søgt imod 

Europa. Ser man på Syrien, så er der 7,8 mio. internt for-
drevne. 4 mio. syrere er flygtet til Syriens nabolande. To 
mio. libyere er flygtet fra Libyen til Tunesien, en tredjedel 
af  det, der udgjorde Libyens befolkning, inden Vesten be-
sluttede sig for at skabe regimeskifte. Danske F16-fly var 
sammen med vennerne fra NATO med til 6 måneders luft-
bombardementer, der gjorde de muligt at erstatte Gaddafi-
regimet med det nuværende kaos, den nuværende ødelæg-
gelse og det nuværende barbari. I Irak er der to millioner 
internt fordrevne. 3-4 mio. afghanere er på flugt. 

Alle disse flygtninge har indtil nu primært opholdt sig 
i nærområderne, og alle har sagt, at man skal hjælpe dem i 
nærområderne og sørge for, at de bliver der. Men de bliver 
kun i nærområderne, så længe der er et spinkelt håb om, at 
de en dag kan vende hjem til deres land og leve et normalt 
liv. Det er ikke specielt behageligt at opholde sig i flygtnin-
gelejre i f.eks. Tyrkiet eller Libanon, men det er bedre end 
at blive slagtet af  ISIS eller IS i Syrien. Men hvis folk på 
et tidspunkt mister troen på, at hverdagen vender tilbage 
i Syrien igen, og konkluderer, at krigstilstanden ikke er en 
midlertidig begivenhed, men at Syrien vil blive permanent 
ødelagt, så giver det ikke længere mening at sidde i en flygt-
ningelejr og vente på bedre tider. Så er folk villige til at ofre 
alt, de har, for at komme et nyt sted hen, hvor de kan bygge 
en ny fremtid for sig selv og deres familier. Det er, hvad vi 
nu ser begyndelsen på, som et resultat af  den vestlige krigs-
politik, der er blevet ført med USA i spidsen og flankeret 
af  USA’s trofaste allierede som f.eks. Danmark. Som det 
ses i Libyen, hvor ingen blandt befolkningen, bortsat fra 
fundamentalistiske krigsgalninge og våben- og menneske-
smuglere, har fået det bedre efter det vestligt iscenesatte 
regimeskifte. Det samme gælder Syrien, hvor den vestlige 
politik for regimeskifte har skabt en situation, hvor IS og 
ISIS har kunnet overtage stadig større områder, med død 
og ødelæggelse til følge.

Som Putin har udtalt det i de seneste par dage, så er 
det ikke Bashar al-Assad og den syriske regering, som folk 
flygter fra, for den var der, længe inden de nuværende flygt-
ningestrømme opstod. Det er ISIS og IS, man er bange for, 
og deres fremgang skyldes USA’s og Vestens politik.

Hvad sker der, hvis den syriske regering falder, og de 
fundamentalistiske grupperinger tager magten, som det 
skete i Libyen? Så vil blot et par millioner af  de tyve mil-
lioner, der tidligere boede i Syrien, blive der, mens resten vil 
søge andre steder hen, hvor de kan få tryghed og en mulig-
hed for en bedre fremtid. Så vil de tusinder af  flygtninge, 
der hver dag kommer til Europa netop nu, blive afløst af  en 
langt større flygtningestrøm i lang tid fremover.

Så er det yderligere 12 mio. syrere, der skal finde sig et 
nyt sted at være, og det bliver ikke i nærområdet, for der 
er kapaciteten allerede kraftigt overskredet. De må i stedet 

søge mod Europa. Som vi har set det i den seneste tid, så er 
de forskellige landegrænser ikke en hindring, når det kom-
mer til stykket. Når der står 10 eller 100 langs grænsen og 
vil ind, så kan man sagtens kontrollere dem. Men hvad, når 
der bliver titusinder eller hundredtusinder af  mennesker, 
der kræver at komme ind og ikke vil lytte, når man siger nej? 
Skal man så begynde at skyde på dem, når de kravler over 
grænsehegnet? Folk vil ikke lade sig skræmme. De vil hel-
lere risikere at blive skudt i forsøget på at komme til frihe-
den, frem for at rådne op bag hegnet. Det er det ultimative 
mareridt, som briterne har lavet adskillige film om gennem 
tiderne. Film om, hvad der sker, når afrikanerne, pga. deres 
håbløse situation, begynder at bevæge sig i hobetal mod 
Europa. Hvad vil man så gøre?

Rusland og Syrien har nøglen til at stoppe IS
Det er den proces, vi nu ser begyndelsen på. Det er, 

hvad der er i gang. Derfor må vi hurtigt i gang med at finde 
løsninger. Det er i det lys, man skal se de russiske forbere-
delser på at kunne gribe ind militært i Syrien. De har allerede 
sendt forskellige beboelsesmoduler, man skal kunne bruge 
til at opbygge en militærbase, og har sendt flyvelederudstyr 
af  sted, der skal kunne lede en større indsats med russiske 
militærfly. Derudover har de suppleret det lettere, militære 
udstyr og rådgivere til Syrien, som man længe har leveret, 
med tungere materiel og forbereder at optrappe den russi-
ske hjælp ganske alvorligt. Det ser ud til, at Rusland ikke har 
tænkt sig at tillade, at IS og ISIS for lov at overtage Syrien, 
men tværtimod vil gå i spidsen for at bekæmpe dem.

Rusland forbereder at gøre det, som Vesten påstår, at 
man gør med sin koalition imod IS, men som har været 
en symbolsk og useriøs indsats, der kun skulle tjene som 
et alibi og ikke for alvor stoppe IS. Vi påstår, at vi bekæm-
per dem, og danske F16-fly har skam været sendt til Irak, 
men samtidig har man støttet Tyrkiet, der ikke har haft 
bekæmpelse af  IS på dagsordenen, men i stedet har haft 
travlt med at bekæmpe dem, der har været mest effektive i 
kampen imod IS, nemlig de kurdiske militære grupperinger. 
Ligeledes er Saudi-Arabiens nye statsoverhoved på besøg i 
Washington, hvor han bliver modtaget med åbne arme af  
Obama. Hvad er det, Saudi-Arabien har været i gang med 
de seneste par år? De har jo et stort luftvåben og kunne 
derfor være en spydspids i kampen imod IS, men i stedet 
har Saudi-Arabien massivt støttet opbygningen af  ISIS og 
IS. Saudi-Arabiens luftvåben har så de seneste måneder 
bombet massivt i Yemen, ikke for at stoppe IS, men for 
at smadre de nationalistiske grupperinger, der havde stor 
fremgang med at bekæmpe IS og var ved at smide dem ud 
af  Yemen. Saudi-Arabien forsøger at sikre, at IS også kan 
overtage Yemen.

Både den finske og den tjekkiske præsident (og den 13. 
september også den tyske kansler Merkel) har de seneste 
dage meldt ud, at de støtter en russisk involvering i at stop-
pe ødelæggelsen af  Syrien, og at det nu er afgørende, at 
USA og Rusland begynder at samarbejde. Kun med en rus-
sisk involvering kan IS og ISIS stoppes, og kun derigennem 
kan vi undgå, at Europa bliver oversvømmet af  flygtninge.

Den danske politik for at håndtere den voksende flygt-
ningekatastrofe har været ret absurd. Regeringen har haft 
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det standpunkt, at det er bedre at hjælpe flygtningene i nær-
områderne, end at de kommer her, men i virkeligheden har 
man reduceret den danske hjælp til nærområderne. Nu støt-
ter man så selvfølgelig nogle aviser i Libanon (der jo er et 
nærområde), gennem at indrykke annoncer dér, der advarer 
folk imod at komme til Danmark, fordi vi har forringet for-
holdene for flygtninge. Men selve hjælpen til flygtningelejre 
etc. i Libanon, Tyrkiet, Jordan etc. er blevet kraftigt redu-
ceret i forhold til sidste år, og der er nu fare for, at der slet 
ikke er råd til den mest basale nødhjælp.

Der er rigtigt, at det er godt at hjælpe i nærområderne 
(hvis man ikke kun taler om det, men faktisk gør det), sær-
ligt, når man har at gøre med en midlertidig krise. Så kan 
folk flygte fra krigshandlingerne til nærområderne, og efter-
følgende flytte hjem igen. Men det kræver selvfølgelig, at vi 
får løst krisen i Syrien, at vi får nedkæmpet al-Nusra, ISIS, 
IS og andre umenneskelige og civilisationstruende gruppe-
ringer. Hvis der er fred og mulighed for en fremtid, så skal 
folk nok flytte hjem igen. Det er langt mere tiltalende end at 
skulle forsøge at skabe sig et helt nyt liv i et fremmed land 
langt borte.

Dette er et meget akut spørgsmål. Der er millioner af  
mennesker, der netop nu sidder i nærområdet og overve-
jer, hvad de skal gøre. De er komplet ligeglade med, hvilke 
ydelser de kan få, hvis de er på kontanthjælp i Danmark. I 
forhold til betingelserne i en flygtningelejr i Libanon, så vil 
hvad som helst, selv forholdene i et dansk fængsel, fremstå 
som himmelske. Der har man sikkerhed og får mad hver 
dag. Man har toilet og bad. Man behøver ikke være ban-
ge for, at krigen flytter sig, og man igen må flygte. Så en 
reduktion i danske ydelser til flygtninge betyder ikke no-
get i den sammenhæng. Det eneste, der kan forhindre, at 
Europa og Danmark i de kommende år bliver oversvøm-
met af  millioner af  flygtninge hvert år, er at sørge for, at 
folk kan have en fremtid der, hvor de er. Derfor skal vi 
have stoppet krigen i Syrien. Lad russerne lede slagets gang 
sammen med regeringen i Damaskus, Iran og andre. Så kan 
vi stoppe IS og ISIS. Derefter skal der massiv, økonomisk 
genopbygning til, så folk har noget at vende tilbage til. Så 
er der en mulighed for, at de vender hjem igen fra deres 
opholdspladser i nærområdet, frem for at begive sig ud på 
den hårde og farlige rejse til Europa, hvor de skal opbygge 
deres eksistens fra ingenting.

Det samme gælder de andre områder, som er blevet øde-
lagt gennem Vestens geopolitiske intriger og krige. Og det 
gælder også for fattige og ødelagte dele af  Afrika. Afrikanere 
vil langt hellere være i Afrika, end at skulle hutle sig igennem 
som andenrangs borgere i Europa, hvis de blot har mulig-
heden for at skabe sig en fremtid der, hvor de er opvokset.

Der er heldigvis politiske ledere i verden, der set dette. 
Desværre endnu ikke i den vestlige del af  verden, men i 
BRIKS-landene, som ikke sidder og venter på, at den vest-
lige verden tager sig sammen, men i stedet går foran med 
at opbygge de nye institutioner og søsætte den nye politik, 
der kan løse disse presserende problemer. Man har styrket 
og fordybet BRIKS-samarbejdet, og bl.a. etableret en mo-
netær fond og en Ny Udviklingsbank, der kan finansiere 
udviklingsprojekter rundt om i verden. Kina har også etab-
leret en Silkevejsfond, en Maritim Silkevejsfond og været 

drivkraft i etableringen af  den Asiatiske Infrastruktur-In-
vesteringsbank (AIIB) samtidig med, at man er involveret 
i mange bilaterale og multilaterale investeringer og infra-
strukturprojekter på alle Jordens kontinenter.

Rusland og Kina uadskillelige våbenbrødre
Der har været vestlige forsøg på at bryde de stærke bånd 

i BRIKS, men de er blot blevet stærkere og stærkere, desto 
flere angreb, de udsættes for. Det gælder særligt for allian-
cen mellem Rusland og Kina. Det kunne man se ved sejr-
sparaden i Moskva i maj år, hvor man fejrede 70-året for, at 
de europæiske, fascistiske og nazistiske styrker, der stod bag 
2. Verdenskrig, kapitulerede, og hvor Xi Jinping befandt sig 
på ærespladsen ved Putins side ved samtlige begivenheder, 
der fandt sted. Vestlige journalister rapporterede, at det var 
vigtigt for Putin at vise, at selv om han ikke har mange 
venner i Vesten, så havde han i hvert fald den kinesiske 
præsident ved sin side. Men det samme billede gik igen ved 
den netop afholdte sejrsparade i Beijing, hvor man ligele-
des havde en kæmpe militærparade og fremviste en lang 
række nye våben, der indtil nu har været hemmeligholdte 
for nysgerrige, vestlige blikke. Missiler til fremføring af  
brintbomber i tilfælde af  en atomkrig, men også nye mel-
lemdistancemissiler, som blev et stort samtaleemne i USA, 
fordi de ville være velegnede til at sætte selv amerikanske 
hangarskibe ud af  kraft. Amerikanske hangarskibe ville nok 
godt kunne håndtere et angreb med enkelte sådanne mis-
siler, men da kineserne kan bygge 1200 missiler for det, 
som et hangarskib koster, vil det være relativt let og billigt 
at overvælde et hangarskibs forsvarssystemer gennem af-
sendelse af  mange missiler på en gang, og dermed fjerne 
det konventionelle trumfkort, USA indtil nu har haft i den 
militære magtbalance. Det har været en hjørnesten i USA’s 
militærdoktrin, at men gennem brug af  sine hangarskibe 
altid ville være i stand til at udkæmpe to krige, hvor som 
helst i verden, men det vil ikke længere være tilfældet, hvis 
det er Kina eller Rusland, man er oppe imod. USA kan ikke 
længere gøre hvad som helst, som de måtte finde på.

På militærparaden i Beijing indtog Putin ærespladsen, 
og Kina fik dermed markeret, at det ikke kun er Rusland, 
der betragter Kina som sin vigtigste, strategiske og militære 
partner netop nu, men at Kina ligeledes betragter Putin og 
Rusland som Kinas vigtigste, strategiske og militære part-
ner. Da Putin rejste sig op for at hylde de russiske soldater, 
der indgik i paraden, så jublede de begejstrede kinesiske til-
skuere med. Den udenlandske gæst, der efter Putin fik den 
mest ærefulde placering, var den sydkoreanske præsident 
Park Geun-hye.

Dette klare budskab fra Kina er så blevet fulgt op af  
Ruslands beslutning om at intensivere sin hjælp til Syrien 
for at få bekæmpet og besejret IS og ISIS. Det kom helt 
klart som en overraskelse for USA og har medført panikag-
tige reaktioner fra både præsident Obama og udenrigsmini-
ster Kerry. Obama opfordrede på det kraftigste Rusland til 
ikke at hjælpe Syrien, da han mente, at det vigtigste punkt 
på dagsordenen måtte være at få fjernet Syriens leder, As-
sad. Putin svarede, at det ikke er Assad, som syrerne flygter 
fra. Det var først, da man underminerede Assad og hans 
regering, og voksende dele af  Syrien kom under kontrol af  
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al-Nusra, ISIS og IS, at flygtningestrømmen startede. Der-
for er Assad og det syriske militær ikke problemet, men løs-
ningen, for det kræver støvler på jorden, hvis ro og orden 
skal genoprettes i Syrien. De behøver så langt bedre udstyr 
og luftstøtte, hvis de skal vinde, og den hjælp har Rusland 
tænkt sig at yde.

Den strategi, som USA og den koalition af  60 medlø-
berlande, deriblandt Danmark, har fulgt de seneste par år, 
har været en total fiasko, hvis man, som man hævder, havde 
til hensigt at stoppe ISIS og IS. Hvis formålet derimod var 
at skabe den samme form for kaos og ødelæggelse, som 
man fik fremprovokeret med sin militærindsats i Libyen (og 
de dermed tilhørende kæmpe flygtningestrømme til Euro-
pa), så har indsatsen været en kæmpe succes. Rusland er 
ved at afsløre Obama og Vestens bluff: Man siger, at man 
bekæmper ISIS og IS, men baner gennem kampen imod 
ISIS’ og IS’ hovedfjende Assad og regeringen i Damaskus 
vejen for, at de underlægger sig hele Syrien.

I den vestlige propaganda gentager man igen og igen, 
at Rusland og Putin er helt isoleret. Der er korrekt, at Ve-
sten boykottede festlighederne i maj måned i Moskva og nu 
igen i Beijing, men det var der mange andre lande, der ikke 
gjorde. Det sås også ved det Østlige Økonomiske Forum, 
der fandt sted i Vladivostok, Rusland, den 3.-5. september. 
Man havde oprindeligt regnet med, at der ville være om-
kring 1.000 gæster til at diskutere økonomisk samarbejde 
og udvikling med repræsentanter for de østlige, russiske 
regioner. Blandt andet kæmpestore områder i Sibirien med 
enorme mængder af  råstoffer, men alt få mennesker og for 
lidt infrastruktur pga. de barske, klimatiske forhold. 4.000 
mennesker tilmeldte sig, af  hvilke 2.500 fik mulighed for 
at komme.

USA begynder at miste sine venner
Der var 32 udenlandske delegationer, og den største var 

den kinesiske, der blev anført af  vicestatsminister Wang, og 
som blev hyldet af  Putin, der omtalte kineserne som Rus-
lands våbenbrødre. Wang fortalte, at han var blevet sendt 
af  præsident Xi Jinping, der tillagde denne begivenhed stor 
betydning, efter at Putin havde inviteret ham ved BRIKS-
topmødet i Ufa. Wang havde derfor følgeskab af  10 kine-
siske ministre, 4 guvernører og 60 firmaer, der tilsammen 
repræsenterer en omsætning på 2.000 mia. dollar, en fjerde-
del af  Kinas BNP. Efter Kina var det Sydkorea og Japan, 
der havde de største delegationer, og der blev underskrevet 
80 kontrakter til en værdi af  19. mia. dollar.

På grund af  sin geografiske placering er det jo ikke mær-
keligt, at Sydkorea og Japan er vel repræsenteret, men det 
er alligevel en refleksion af  det økonomiske og strategiske 
skifte, der er i gang. Tidligere ville det være uhørt, at Sydko-
rea og Japan skulle gøre noget, der ikke først var godkendt 
i Washington. Forholdet til USA gik frem for alt andet. I 
dag er forholdet til de asiatiske naboer langt vigtigere for 
Sydkoreas og Japans fremtid, end hvad der foregår i Wa-
shington, og det bliver mere og mere tydeligt for hver dag, 
der går. Der var for nylig fare for en ny konflikt mellem 
Nord- og Sydkorea, men det blev stoppet ved en fælles ind-
sats fra Sydkorea, Kina og Rusland. Det har også været på 
tale, at Nordkorea skal modtage lån fra BRIKS-landenes 

Ny Udviklingsbank.
Japan er også under voksende pres for at bryde fri af  sin 

lakajrolle i forhold til USA. Under pres fra Washington, så 
er den japanske statsminister Abe i gang med at ændre den 
japanske forfatning. Man ønsker at fjerne de anti-militari-
stiske klausuler, der er i den forfatning, der blev lavet under 
Douglas MacArthurs overopsyn efter Anden Verdenskrig, 
for at forhindre, at Japan igen ville angribe sine naboer mi-
litært, som de har haft en ubehagelig tradition for, kulmine-
rende med Anden Verdenskrig. Nu ønsker Obama, at Japan 
igen skal begynde at spille med de militære muskler, for at 
fastholde et modsætningsforhold mellem Japan og Kina.

Der er dog en stor, folkelig modstand i Japan imod at 
ændre forfatningen, manifesteret gennem store demon-
strationer, og selv den japanske kejser har direkte undsagt 
dette kursskifte. Samtidigt har den japanske økonomi stået 
i stampe i 20 år, og de mange hjælpepakker, der skulle sætte 
gang i økonomien, har medført, at Japan har verdens stør-
ste gældsætning på omkring 300 % af  BNP. Det er i høj 
grad til indenlandske kreditorer, men er alligevel et kæmpe 
problem. Det er derfor af  afgørende betydning for Japan at 
gøre sig gældende på de voksende, økonomiske markeder, 
der primært befinder sig i BRIKS-landene og blandt lande, 
der er allierede med BRIKS. Man har derfor i voksende 
grad et interessesammenfald med Kina, Sydkorea etc. frem 
for USA og en erkendelse af, at nok ønsker man fortsat et 
godt venskab med USA, men det må ikke ske på bekost-
ning af  samarbejdet med de asiatiske lande.

I vestlige kredse hævder man, at Kina agerer geopolitisk 
og forsøger at overtage den dominerende rolle, som USA 
har spillet i verden efter Anden Verdenskrig. Det er ikke 
tilfældet. Kina har ingen planer om at blive verdens politi-
mand, der involverer sig militært over hele verden. Kina har 
i stedet en idé om at ændre den rolle, de først spillede som 
julemandens værksted, et lavtlønsområde, der producerede 
billigt legetøj til hele verden, og så til at være industriøkono-
miens bedste ven, i form af  at levere maskiner, højhastig-
hedstog og snart også kernekraft- og fusionskraftværker, 
samt rumteknologi. Med udviklingen i Kina bliver det må-
ske snart sådan, at man på eBay kan købe kinesiske raket-
motorer og rumfartøjer, som de amerikanske selskaber, der 
i stigende grad overtager den amerikanske rumsatsning, så 
kan købe. Når man så skal have sendt noget op til den in-
ternationale rumstation ISS, så bestiller man nogle raketter 
på eBay, til levering et par måneder senere.

Det er et enormt skifte i gang med en voksende kine-
sisk rolle, hvor Kina helt eksplicit siger, at man gerne laver 
en Marshall-plan for verden, etablerer en Ny Udviklings-
bank, AIIB og Silkevejsfonden, som allerede er i gang med 
at yde kredit til gasprojekter i Rusland, som ellers lå stille 
pga. de vestlige sanktioner. Det gør man gerne, men der 
er ikke en underliggende, politisk dagsorden, hvor man så 
forventer, at de forskellige lande skal blive kinesiske laka-
jer, som USA tilsyneladende forventer det i dag, eller som 
det var tilfældet med Det britiske Imperium. Da man efter 
Anden Verdenskrig erstattede det Det britiske Imperium, 
der var skabt med militærmagt med Det britiske Statssam-
fund, hvor de forskellige britiske kolonier fik selvstændig-
hed og derefter »frivilligt« indgik i det nye samarbejde, så 
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skulle landene indlevere deres forfatningsdokumenter til 
opbevaring i London, gerne gøre den britiske majestæt til 
deres, og lade rådgivere fra London styre deres økonomi og 
diplomati. USA har aldrig krævet, at lande skulle overdrage 
deres forfatninger, eller at man skulle gøre præsidenten til 
statsoverhoved, men man har krævet at få militærbaser og 
have retten til at få udskiftet de statsledere, der ikke gjorde, 
som de fik besked på fra Washington.

Det gør kineserne ikke. Kineserne gentager også til sta-
dighed, at det ikke skal være deres verdensorden, men en 
fælles verdensorden, som man også har set det i BRIKS-
samarbejdet. Ud over den voksende rolle, som Kina har 
fået, så fylder Rusland også meget pga. sit enorme territo-
rium og sin internationale, strategiske rolle. Indien fylder 
meget pga. sin en milliard store befolkning med en meget 
lav gennemsnitsalder, og er en verdensspiller på it-fronten 
og i uddannelsen af  ingeniører. Brasilien er en regional 
stormagt og er en repræsentant for Sydamerika. Sydafrika 
fungerer som bindeled til hele Det afrikanske Kontinent.

Kina og BRIKS arbejder hårdt på at få et strategisk part-
nerskab med de europæiske lande og med USA, for man 
ønsker ikke at overtage verden, men at danne en verdens-
orden, hvor alle nationer kan deltage som suveræne og lige-
stillede nationer, der kan repræsentere deres befolkningers 
interesser og samtidig samarbejde med de andre nationer 
og sørge for, at verden bevæger sig fremad.

Dette globale, strategiske skifte er grunden til de vok-
sende spændinger. USA, under Obamas ledelse, vil ikke 
acceptere, at man ikke længere bestemmer det hele. Hvad 
vil man så gøre, hvis Syrien på russisk opfordring, og med 
russisk hjælp, nedkæmper IS? Har USA så tænkt sig at ind-
sætte det amerikanske luftvåben for at forsvare IS? Man er 
fanget. Obamas dobbeltspil er blevet afsløret. Det eneste, 
USA kan gøre for at undgå at tabe ansigt, er at skifte hele 
dagsordenen, gennem, at der bliver en eskalation mod en 
mulig atomkrig, eller ved at acceptere, at man laver et sam-
arbejde med Rusland, Syrien, Iran, Irak etc. om at gøre kål 
på ISIS og IS, hvilket hele tiden har været det, Rusland har 
foreslået. Hvorfor ikke samarbejde inden for rammerne af  
FN? Og det vil Putin sandsynligvis foreslå ved sin tale i FN 
den 28. september, hvor verdens ledere er samlet i New 
York for at fejre 70-året for FN’s oprettelse. At verden går 
sammen om at bekæmpe terror og terrorisme, gennem en 
FN-sanktioneret koalition til bekæmpelse af  ISIS og IS.

Britisk oprør imod City of  Londons kontrol
Der er store forandringer i gang i Storbritannien, som 

ellers historisk har spillet rollen som arkitekten af  verdens 
undergang. Hitler var blot en sølle amatør, som spillede en 
rolle i et manuskript, der var skrevet i London. Derfor er 
det af  stor betydning, at der nu bliver valgt en ny formand 
for Labour-partiet den 12. september, Jeremy Corbyn, der 
repræsenterer en fundamentalt anderledes politik end det, 
vi har set under skiftende regeringer de seneste mange år-
tier. Tony Blair, der var arkitekten af  »New Labour«, hvor 
Labour kopierede Margaret Thatchers og City of  Londons 
økonomiske politik og militarisme, og som sammen med 
George Bush og Anders Fogh Rasmussen er skyldig i for-
brydelser imod menneskeheden i forbindelse med Irakkri-

gen, har derfor sammen med medieverden desperat forsøgt 
at bagvaske og få stoppet ham, men uden held. Corbyn har 
en stor popularitet, særligt blandt de unge, fordi han kon-
sekvent har været imod denne krigspolitik. Han spillede en 
nøglerolle for to år siden i at forhindre, at Storbritannien og 
resten af  den vestlige verden gik militært ind i Syrien.

Den 3. september fandt den sidste debat inden valget, 
mellem Cobyn og de tre andre kandidater til at blive ny leder 
af  Labour-partiet, sted. Her sagde Corbyn, at Storbritan-
nien kun skal deltage i militæroperationer, hvis man har et 
mandat fra FN. Han sagde samtidigt, at han, hvis han bliver 
ny formand for Labour, vil undskylde på partiet vegne for, 
hvad Tony Blair gjorde som formand, med at føre Storbri-
tannien ind i en ulovlig krig i Irak på et falsk grundlag, og de 
mange lidelser, det har påført både den britiske og den ira-
kiske befolkning. (Corbyn vandt valget 12. september med 
hele 59,5 % af  stemmerne, imod 19,0 % til Andy Burnham, 
17,0 % til Yvette Cooper og 4,5 % til Liz Kendall).

Allerede inden valget, så har Corbyns voksende popula-
ritet medført, at Cameron den 4. september udtalte, at han 
ikke ville bede om et mandat fra parlamentet til at handle 
militært, med mindre der er udbredt støtte til det i befolk-
ningen som helhed. Prisen for at involvere sig militært er nu 
blevet så høj, rent politisk, at Cameron fravælger det. Det 
hører også med til billedet, at Corbyn tidligere har annon-
ceret, at han som en kommende leder vil have fjernet dron-
ning Elizabeths beføjelser til at handle uden om det britiske 
parlament. Det kan det britiske statsoverhoved ifølge forfat-
ningen nemlig gøre, når der er en pressende krise. Det har 
været en mulighed, britiske regeringer har gjort brug af, bl.a. 
under Tony Blair, til at handle på egen hånd uden parlamen-
tets godkendelse, da han jo som førsteminister handler på 
majestætens vegne. Det vil Corbyn have gjort op med, og 
han så såmænd også gerne, at man helt fjernede kongehu-
sets politiske rolle og lukkede »The House of  Lords«, det 
britiske overhus, der i modsætning til underhuset er uden 
for den britiske befolknings demokratiske rækkevidde.

Corbyn vil sørge for, at den britiske regent eller statsmi-
nisteren ikke har mulighed for at sende landet i krig, uden at 
parlamentet først har diskuteret sagen og givet sin billigelse 
til det. Der er altså en lighed med udviklingen i USA, hvor 
først Bush, og senere Obama, insisterede på at have retten 
til at gå i krig, uden at først få den tilladelse fra Kongressen, 
som er påkrævet ifølge USA’s forfatning. Bush og Obama 
har tiltaget sig den royale rettighed, som den britiske regent 
nu forhåbentlig står til at miste. Hvad der foregår i Storbri-
tannien har på godt og ondt stor betydning i USA. Derfor 
vil det nuværende politiske stemningsskift i Storbritannien 
også have konsekvenser i Washington.

Vi befinder os i en meget anspændt, strategisk situation, 
der dog er under kraftig forandring. Flygtningestrømmen 
til Europa har givet europæiske ledere andet at tænke på 
end at gå i krig i Ukraine. Der har været et voksende pres 
fra Tyskland og Frankrig på Ukraine for, at de skal holde 
sig i skindet og må leve op til Minsk II-aftalen. Man kan jo 
også spørge, hvordan det ville se ud, hvis krigen i det østlige 
Ukraine ville brede sig resten af  Ukraine. Så ville vi pludselig 
se en stor del af  de 44 mio. ukrainere blive flygtninge, der 
ville have en langt mere direkte vej til Centraleuropa, end de, 
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der kommer fra Syrien. Der har været millioner af  flygtnin-
ge fra Donbass, der primært er flygtet til Rusland, men hvad 
sker der, når de vestligt sindede ukrainere flygter vest over? 
Noget, som tilmed også kan blive aktuelt pga. den stadigt 
forværrede, økonomiske situation i Ukraine, som er resulta-
tet af  den krigs- og konfrontationspolitik, man har ført over 
for Rusland og den russisk sindede del af  befolkningen.

Presset på Ukraines regering har ført til, at der har været 
langt færre kampe i Østukraine end tidligere, og selv den 
ukrainske præsident Poroshenko erklærede, at våbenhvilen 
holdt og undlod at komme med sine sædvanlige anklager 
om, at russiske soldater og militærkøretøjer væltede ind 
over grænsen.

Kæmpe kursskifte i Tyskland
Europa er blevet indhentet af  virkeligheden. Man bliver 

oversvømmet af  flygtninge og det bliver langt værre, hvis 
ikke man ændrer den overordnede geometri. Den tyske re-
gering har, under pres fra virkeligheden, valgt at droppe sin 
tidligere politik med at forsøge at holde flygtningene ude, og 
gav i stedet sin accept af, at man lod de flygtninge, der i høj 
grad via Grækenland var på vej, få lov til at fortsætte til Tysk-
land. Hvor man for få uger siden kunne læse om afbrændin-
ger af  asylcentre i Tyskland, så stod folk nu i stedet på ba-
negården i München og klappede af  de tilkomne flygtninge, 
og der var en stor velvillighed fra befolkningen for at hjælpe 
disse medmennesker i nød. Tyskland regner med at måtte 
modtage op til en million flygtninge i 2015, og regeringen 
afsatte ekstra 6 mia. euro (45 mia. kr.) til at dække udgifterne.

Man havde intet andet valg end at handle, som man 
gjorde, men det betyder også, at folk, der befinder sig i håb-
løse omstændigheder i Syrien eller nærområderne, endnu 
mere kraftigt vil overveje at begive sig ud på den farlige og 
dyre rejse til det forjættede land (eller de forjættede lande) i 
Nordeuropa. Det er blevet lettere at komme igennem, vi vil 
blive bedre modtaget, så det drejer sig om at komme af  sted 
hurtigst muligt. Hvis der bare er nok af  os flygtninge, så er 
vi nok til at ændre spillereglerne. Situationen skal forandres 
i Syrien og Sydvestasien hurtigt, hvis man ikke ønsker, at 
hele befolkningen skal søge her op.

Samtidigt med alt det her lurer sammenbruddet af  det 
internationale finanssystem. Vi så den pludselige panik på 
verdens børser for et par uger siden, som man i pressen hav-
de travlt med at anklage Kina for at have forårsaget. Men 
det var ikke dårlige nyheder fra Kina, der gav investorerne 
tynd mave. Det var beskeden fra Federal Reserve om, at 
man overvejer at begynde at hæve den amerikanske rente, 
der siden finansverdenens kollaps i 2008 har været holdt 
nede på næsten nul for at give finansverdenen (og finans-
spekulanterne) kunstigt åndedræt, der udløste panikken. 

For man ved, at Federal Reserve ikke kan blive ved at 
holde renten kunstigt nede på nul i al evighed, men frygter, 
at hvis renten hæves, så vil alle de mange, kunstigt oppuste-
de finansbobler briste med et brag. Når punchbowlen med 
billige penge til spekulation ikke længere er der, så vil festen 
være slut, og der vil kun være døde kadavere og slemme 
tømmermænd tilbage. Måske også nogle kønssygdomme, 
men ikke nogen gode historier og feststemning. Det er pa-
nikken, og derfor håber finansverdenen på, at Federal Re-

serve ikke vil hæve renten ved sit næste møde den 16.-17. 
september. Den europæiske Centralbank (ECB) snakker 
også om at iværksætte en ny omgang kvantitative lempelser, 
man siger, skal give økonomien kunstigt åndedræt. Men alle 
de penge, man på den måde pumper ind, går udelukkende 
til finansverdenen og når aldrig videre til resten af  økono-
mien. Og lidt senere står man så blot med endnu større 
banker, der er endnu mere bankerot.

Vi har historisk lave renter i Danmark. Banker kan låne 
til nul procent. Men når industrifolk eller landmænd kom-
mer for at låne penge i bankerne, så skal de have 6 eller 10 
eller 16 procents rente. Hvis de altså kan få lov til at låne 
penge i det hele taget. Det gælder ikke kun for landbru-
get, men også for industrivirksomheder. Så snart der er den 
mindste usikkerhed, lyder svaret, at man gerne ville låne 
penge ud, men at man under de nuværende usikre konjunk-
turer desværre ikke tør.

De eneste, der altid kan låne penge, er spekulanterne. 
Eller måske, hvis man har fundet en måde til at få skat til at 
sende millioner eller milliarder til udlandet. Fupmagerne og 
svindlerne kan få alle de penge, de vil, men de, der opbyg-
ger den fysiske økonomi, de kan ikke få noget.

Kina er verdensøkonomiens lokomotiv
Kontrasten til Kina og BRIKS er slående. Der var netop 

et møde for G20-landenes finansministre i Ankara, Tyrkiet. 
Den kinesiske finansminister præsenterede, hvad Kina har 
tænkt sig at gøre i den nærmeste fremtid. Han fortalte, at 
man oprindelig havde planlagt i begyndelsen af  2015 at 
lade statsbudgettet vokse med 7 % i årets løb, men nu har 
ændret det til 10 %. Man regner så med at lade det vokse 
med 7 % om året i de næste 4-5 år. Kunne det tænkes, at 
en dansk statsminister ville foreslå at lade budgettet vokse 
med 7 % om året? Her vil man hellere sænke budgettet og 
så påstå, at det ikke gør noget, for man kan jo sagtens gøre 
det samme for mindre, særligt når det »kun« er 2 % om året, 
man skal spare.

IMF kom for nylig ud og fortalte, at Kina nu står for 
over en fjerdedel af  den økonomiske vækst i verden, og den 
kinesiske andel stiger hele tiden. Kina er lokomotivet. Kina 
trækker verdensøkonomien fremad. Så er der en stor del af  
verden, der står i stampe og så har en finansverden, der når 
som helst kan kollapse hele det transatlantiske finanssystem.

Den kinesiske finansminister sagde også, at der havde 
været en krise og et fald i det kinesiske aktiemarked. Det er 
så det. Men man regner ikke med, at det får konsekvenser, 
eller at yderligere devalueringer af  Kinas valuta bliver nød-
vendige. I forbindelse med G20-mødet holdt BRIKS-lande-
ne så deres eget møde, hvor deres fælles valutafond CRA på 
100 mia. dollars, der skal imødegå valutauro og spekulation 
imod BRIKS-landenes valutaer, blev erklæret fuldt operativ.

I USA forbereder Obama-administrationen dog stadig 
konfrontation med Kina i stedet for samarbejde, i optakten 
til dels et statsbesøg af  Xi Jinping, der indledes i Seattle den 
22. september, og afsluttes med hans deltagelse i det store 
FN-topmøde, der begynder den 28. september. Xi Jinpings 
besøg er en enestående mulighed for Obama til at begrave 
USA’s stridsøkse og få et strategisk partnerskab med Kina, 
for Kina har gentagne gange fremhævet, at de nye institutio-
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ner, de er med til at opbygge, som f.eks. AIIB, er inkluderen-
de og ikke ekskluderende. USA er meget velkommen til at 
komme med, som en del europæiske lande har valgt at gøre 
det, Danmark inklusive. Men det er absolut ikke det, der er 
lagt op til. Kilder i Det Hvide Hus oplyser, at de regner med, 
at man vil indføre økonomiske sanktioner imod Kina enten 
før, under eller lige efter topmødet, fordi man påstår (uden 
at fremlægge nogen form for beviser), at Kina eller kinesere 
er ansvarlige for at hacke kommercielle og økonomiske in-
formationer fra en række organisationer i USA. 

Mange vil jo nok mene, at efter alt, hvad Edward Snow-
den har afsløret, så har USA ikke noget at lade andre høre, 
men det er en måde at male Kina op som USA’s fjende og 
øge konfrontationen på. Men hvis USA laver økonomiske 
sanktioner imod Kina, vil det ikke være omkostningsfrit. 
Kina er verdens største indehaver af  amerikanske statsob-
ligationer med intet mindre end 1.271 mia. dollars ved ud-
gangen af  juni 2015. Kina er også den største eksportør af  
varer til USA og en meget vigtig importør af  amerikanske 
varer. Russiske analytikere kom ud og advarede USA om, 
at man nok lige skal tænke sig om en ekstra gang, inden 
man provokerer Kina. Kina kunne svare igen med at boy-
kotte amerikansk industrimaskineri eller f.eks. amerikanske 
passagerfly, som man er en stor aftager af. I modsætning 
til sanktionskrigen imod Rusland, hvor det primært er de 
europæiske lande og eksportører, der betaler regningen, og 
konsekvensen af  krigspolitikken, hvor det er Sydvestasien 
og Europa, der nu betaler prisen (og der er faktisk efter-
retningsfolk i Europa, som mener, at det er en bevidst del 
af  USA’s politik at holde Europa nede, gennem at over-
svømme det med problemer), så vil en sanktionskrig mod 
Kina ramme USA selv.

Arbejder USA på at skabe flygtningestrømme til Euro-
pa for at forhindre Europa i at blive for selvstændigt, eller 
er det bare en konsekvens af  den politik for konfrontation 
og regimeskifte, som man fører? Hvad enten det er det ene 
eller andet, så er Europas fremtid alvorligt truet, hvis ikke vi 
får en ændring i politikken og bekæmper IS, ISIS og anden 
terror, frem for at fremme dem. Der er derfor en voksende 
kløft mellem den politik, Obama kræver, at Europa fører, 
og det, der er i Europas interesse. Samtidig er der et vok-
sende interessesammenfald mellem de europæiske lande og 
Rusland og Kina.

Der skal handles hurtigt, ikke blot pga. faren for krig, 
inklusive atomkrig, hvis man ikke snakker sammen, men 
også fordi Europa hurtigt kan blive løbet over ende, hvis 
ikke man stopper årsagen til de flygtningestrømme, man nu 
trues af. I den sammenhæng er FN-topmødet i New York 
den 28. september, hvor Putin vil deltage for første gang i 
10 år sammen med en enestående samling af  regeringsle-
dere fra hele verden for at fejre 70-året for oprettelsen af  
FN, afgørende vigtig.

Der skal etableres et samarbejde med Rusland, begyn-
dende med en effektiv bekæmpelse af  ISIS og IS og en 
stabilisering af  situationen i Syrien og Irak. Samtidig med, 
at den syriske regering skal genetablere kontrollen med 
hele det syriske territorium, skal der hurtigt økonomisk op-
bygning til, så det er muligt for den flygtede befolkning at 
vende hjem og leve sit fremtidige live der. Hvis der kun er 

sønderbombede ruiner uden en økonomi og muligheden 
for at forsørge sig, så vil folk ikke vende tilbage. Det samme 
skal ske i Irak og Afghanistan. Vi skal knække halsen på IS 
og ISIS, og det vil også indebære at få stoppet finansiering 
af  dem fra Saudi-Arabien. Vi må gøre klart, at verdens-
samfundet ikke længere vil acceptere, at Saudi-Arabien, De 
Forenede Arabiske Emirater, Qatar eller Tyrkiet sender så 
meget som en eneste dollar den vej. Så er man ude af  det 
gode selskab og har ikke flere venner. Vi kan sagtens få 
vores olie andetsteds i dag. Vi finder ud af  det. Det kunne 
jo også være, at der er befolkningsgrupper internt i olie-
staterne, der synes, at det nu er tid til, at oliestaterne bliver 
en del af  den demokratiske verden. Vi vil så ikke længere 
holde hånden over de upopulære og stenrige despoter, der 
mener, at deres landes rigdomme er deres personlige ejen-
dom, i stedet for at være til gavn for hele befolkningen. Så 
kan man få økonomisk udvikling og åndsfrihed frem for 
fattigdom og tilbageståenhed.

Vi skal også gribe ind over for det igangværende fi-
nansielle sammenbrud. Vi skal omgående gennemføre en 
Glass/Steagall-bankopdeling, som Corbyn faktisk er en 
varm tilhænger af, og som nu i høj grad vil komme på den 
britiske dagsorden. Dertil national kreditskabelse til finan-
siering af  store infrastrukturprojekter, men også som kredit 
til industri og landbrug. Selvfølgelig ikke i form af  en blan-
kocheck til bankerotte landmænd, for at deres bank så kan 
stjæle pengene, men i form af  kredit til producenter, som er 
blevet reorganiserede, men som har brug for kredit til nye 
investeringer. Sørge for, at der bliver sat gang i økonomien, 
så der både er beskæftigelse og opbygning af  den fremti-
dige økonomi, som vi senere skal leve af.

Rumnationen Danmark behøver rumagentur
Vi skal så også bruge den særlige chance, vi har fået 

ved, at Andreas Mogensen har været på besøg på ISS 400 
km over Jordens overflade, og dermed har været den første 
dansker i rummet. Mogensen er et forbillede for hele den 
danske ungdom ved at vise, at hvis man beslutter sig for at 
række ud efter stjernerne, f.eks. ved at blive astronaut, så 
kan man nå det mål. Og hvis man ikke lige ender på ISS, 
så er der en endeløs række af  videnskabelige udfordringer, 
der bare venter på at blive løst. Man kan forandre verden, 
så det gælder bare om at komme i gang. Selv Lars Løkke-
Rasmussen blev begejstret! 

Det er historiens vingesus. Det er en ny dør, der er ble-
vet åbnet, og det momentum skal bruges. Der bør etableres 
et dansk rumagentur. Andreas Mogensen kom godt ud af  
det sammen med de andre astronauter. De vil gerne have 
ham med på et halvt år langt forskningsophold på ISS. Han 
er klar til det. Nok også til at tage til Mars. Ikke på en en-
gangsbillet på en plimsoller, der tager et år om at nå frem, 
men på kommende generationer af  rumskibe, der vil kunne 
rejse til Mars på under en uge.

Danmark er nu en rumfartsnation, og det skal vi vedbli-
ve med at være. Det kan vi ikke være helt alene, men det kan 
vi i samarbejde med Det Europæiske Rumagentur (ESA), 
USA, Kina og så selvfølgelig Rusland. Mogensen har alle-
rede lært sig russisk som en del af  sin astronauttræning, og 
det kan blive til en god hjælp. Vi skal samarbejde med rus-
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serne. Vi skal samarbejde med kineserne. Vi skal samarbejde med 
inderne og alle de andre, der nu begynder at være aktive i verdens-
rummet. Vi skal være med i det samarbejde, der kommer til at sikre 
menneskehedens fremtid. De, der er en del af  rumforskning, har 
ingen problemer med at samarbejde med alle de andre forskellige 
nationer. Og der er masser af  opgaver, der venter derude.

Vi skal have et gennembrud i form af  et nyt samarbejde mellem 
verdens nationer ud af  den proces, der vil finde sted i forbindelse 
med FN-topmødet den 28. september. Vi skal have en global sam-
arbejdsproces i FN-regi, hvor vi sammen bekæmper IS, ISIS og 
andre trusler imod den menneskelige civilisation. Vi skal samtidig 
etablere en ny strategisk og økonomisk orden, der kan få os ud af  
et accelererende finansielt og økonomisk sammenbrud og sikre, at 
alle nationer får lov til at få økonomisk udvikling. 

Lad ikke COP21 lægge menneskeheden i lænker
Men det sker ikke uden sværdslag. Barack Obama og andre bri-

tiske lakajer arbejder for at gøre FN-topmødet til et springbræt for 
COP21 i Paris i december, hvor man håber at kunne få verdens 
nationer til påføre sig selv slavelænker, et verdensdiktatur i form 
af  bindende krav til at begrænse den menneskelige udledning af  
CO2. Det, man forsøgte at få gennemført ved COP15 i Køben-
havn i december 2009, som vi og andre forkæmpere for menneske-
hedens bedste fik stoppet dengang.

Man skal huske på, at den menneskeskabte udledning af  CO2, 
som man vil reducere, altid har været menneskets naturlige følge-
svend på rejsen for, gennem videnskabeligt og teknologisk fremskridt 
og den medfølgende stigning i energigennemstrømningstæthed, at 
øge menneskets kontrol over naturen og dermed gøre det muligt at 
have stadigt flere mennesker med en stadigt voksende levestandard.

Jeg er overbevist om, at vi kan besejre klimapropagandisterne, 
der hævder, at menneskeskabt udledning af  CO2 vil føre til klo-
dens overophedning, for netop nu er det modsatte tilfældet. Det 
seneste to år er isdækket ved Jordens poler blevet markant større, 
og samtidig viser stadig mere forskning, at vi ikke trues af  et var-
mere klima her på Jorden, men derimod af  kølige temperaturer 
pga. af  en faldende aktivitet på solen og dermed også mindre sol-
vind og flere skyer her på Jorden.

Vi er på vej ind i en lille istid og får brug for at bruge langt mere 
energi, ikke mindre, for at kompensere for det køligere klima.

Vi må sørge for, at man ikke igen får lov til at skifte dagsor-
denen væk fra menneskehedens reelle og akutte problemer. Vi 
må have et paradigmeskifte, hvor den »grønne« menneskefjend-
ske politik ikke får lov til at ødelægge mere, men at vi i stedet 
tager den begejstring og inspiration, det giver at vide, at vi har 
en dansker i vægtløs tilstand ude i verdensrummet til at løse de 
problemer, vi står overfor. Der er en masse flygtninge pga. de 
katastrofale omstændigheder i Syrien. Så lad os løse de problemer 
og skabe fred og udvikling. Der er områder af  Europa, der ligger 
i økonomiske ruiner. Så lad os stoppe med at spilde vore res-
sourcer på at holde hånden under nogle amoralske og insolvente 
banker. Lad os lave en Glass/Steagall-bankopdeling, lad os skabe 
nationale kreditter og investere i store infrastrukturprojekter. Lad 
os investere i videnskabelig forskning. Så kan vi, om ikke i løbet 
af  måneder, så i det mindste i løbet af  få år, forandre den krise-
ramte, pessimistiske stemning til den største renæssance, men-
neskeheden og denne klode nogen sinde har set, som kommer til 
at løfte alt det, vi beskæftiger os med, op på et andet og højere 
niveau og en langt mere spændende fremtid end den, der affødes 
af  kaos og krig.

LÆS: FN-Generalforsamling er sidste chance for verden
Indtrængende appel til regeringschefer om at gribe til handling

http://schillerinstitut.dk/si/?p=7858
Den 28. september vil den russiske præsident Vladimir Putin såvel som den kinesiske præsident Xi Jinping være at finde på 

talerstolen i FN-bygningen i New York, som en del af FN’s 70-års jubilæums-generalforsamling. Den vil være skueplads for et 
globalt opgør om, hvilken kurs, verden fremover skal følge. Vil man fortsat se USA og Europa forsøge at isolere Rusland (og 
Kina), mens man søger konfrontation og krig? Eller vil generalforsamlingen være udgangspunkt for en ny verdensorden, hvor 
den form for samarbejde om fred og udvikling, som BRIKS-landene har været i gang med, bliver udstrakt til at inkludere Europa 
og USA – i lighed med den nylige P5+1 aftale med Iran. 

Putin vil fra talerstolen sandsynligvis fremlægge en plan for et samarbejde mellem verdens lande for at bekæmpe Islamisk 
Stat, der netop nu truer med at tage magten i bl.a. Syrien, Irak og Yemen, og er en stor del af årsagen til, at Europa nu over-
svømmes af flygtninge. Putin vil nok også foreslå, at man samarbejder om at løse de økonomiske udfordringer, verden står 
overfor. Xi Jinping, der inden generalforsamlingen vil have været på et 6-dages statsbesøg i USA, vil sandsynligvis ligeledes 
appellere til, at Europa og USA indgår i den strategi for økonomisk udvikling og opbygning, som Kina har gjort til centrum for 
sin politik med sit program for bygning af Den nye Silkevej og etableringen af institutioner som Den Asiatiske Infrastruktur-
Investeringsbank (AIIB). 

Vil Europa og USA gribe chancen for at forhindre menneskehedens udslettelse gennem atomkrig og i stedet opbygge verden gen-
nem samarbejde? Læs talerne af Lyndon LaRouche (www.schillerinstitut.dk/si/?p=8067) og Helga Zepp-LaRouche (www.schiller-
institut.dk/si/?p=8094) på en konference, der fandt sted i New York den 12. september, og satte tonen for det skifte, der nu må ske.


