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Havde det ikke været for Vladimir 

Putins intervention, ville menneske-

heden have været færdig. 

  

 - Lyndon LaRouche 

 

25. oktober 2015 – Lyndon 

LaRouche taler om diskontinuiteter, 

afbrydelser – om afgørende vende-

punkter – der fundamentalt har æn-

dret kursen og den potentielle retning 

af menneskets historie til enten det 

bedre eller værre. 

Et sådant negativt vendepunkt 

fandt sted i 1980’erne, da mordforsø-

get på præsident Reagan i 1981, ef-

terfulgt af fængslingen i 1989 af 

Lyndon LaRouche, ødelagde de fæl-

les Reagan-LaRouche-initiativer, der 

havde truet med at gøre en ende på 

Det britiske Imperiums og deres allie-

rede på Wall Streets Malthus-

herredømme i den Kolde Krig efter 

Anden Verdenskrig. Den efterfølgende udslettelse af det 

Strategiske Forsvarsinitiativ (SDI) og samarbejdet mel-

lem LaRouche og Reagan gjorde mere end blot at dræbe 

disse initiativers løfterigdom. Scenen i 1989 var, med 

Reagan ude af billedet og LaRouche i fængsel, snarere, 

med begyndelse i den London-manipulerede genforening 

af Tyskland, sat for en ny, langt værre optrappet fase i 

skabelsen af et diktatorisk, London-centreret verdensim-

perium. 

I 1990’erne blev ingen indsats sparet af briterne og 

hendes amerikanske lakajer for økonomisk at ødelægge 

og underkaste republikkerne i det tidligere Sovjetunio-

nen, især Rusland. NATO’s udvidelse ind i Østeuropa, 

der var en krænkelse af tidligere løfter om det modsatte,  

Løfterigdommen fra diskussionerne mellem Lyndon 

LaRouche og præsident Ronald Reagans præsidentskab i 

1979-1983 er nu blevet genoplivet. Her diskuterer 

LaRouche og Reagan under et præsidentvalgmøde i 1980 

i Concord, New Hampshire. 
 

afgivet af amerikanske og britiske regeringsfolk, hav-

de til hensigt at terrorisere russiske ledere til militær un-

derkastelse. Med Rusland neutraliseret ville Kina stå 

alene, isoleret som den eneste strategiske magt, der ud-

gjorde en fare for transatlantiske interesser. 

Den succesrige britisk-dirigerede ødelæggelse af Clin-

ton-præsidentskabet i 1998-2000, ophævelsen af Glass-

Steagall i USA og det britisk-saudiske angreb på Manhat-

tan 11. september 2001 skød dernæst verden ind i et 
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»slutspilsscenarie«, i hvilket enhver mod-

stand mod London-Wall Street-

herredømmet blev gjort til mål for ødelæg-

gelse gennem enten diplomatiske, økono-

miske eller militære midler. Hensigten: 

ikke blot en »unipolær« verden, men et 

befolkningsreducerende (Malthus), diktato-

risk London-Wall Street imperium. Det er 

dette fremstød for globalt diktatur, som vi 

har levet under i de seneste 15 år med 

Bush’ og Obamas præsidentskaber. 

 

Vladimir Putin i dag 

Mellem den 19. og 22. okt. blev der af-

holdt et tredages møde i Valdai Diskussi-

onsklubben i Sotji, Rusland, med deltagel-

se af Rusland, Europa, Asien, Afrika, USA 

og Sydamerika. Emnet for dette års arrangement var 

»Samfund mellem krig og fred: Overvindelse af konflik-

tens logik i morgendagens verden«. De følgende afsnit er 

uddrag af Vladimir Putins tale på denne konference: 

 

Vi har en åben diskussion her; dette er en åben, 

intellektuel platform for en udveksling af syns-

punkter, vurderinger og forudsigelser, der er meget 

vigtige for os her i Rusland. Jeg vil gerne takke al-

le de russiske og udenlandske politikere, eksperter, 

offentlige personer og journalister, der tager del i 

denne klubs arbejde … I år fokuserer diskussionen 

på spørgsmål om krig og fred. Dette har tydeligvis 

været et spørgsmål, der har optaget menneskehe-

den i hele dens historie. Tilbage i gamle dage, i an-

tikken, skændtes mennesker om konflikters natur, 

deres årsager, om den rimelige og urimelige an-

vendelse af magt, om, hvorvidt krige altid ville 

ledsage civilisationens udvikling, kun afbrudt af 

våbenhviler, eller om der ville komme en tid, hvor 

uoverensstemmelser og konflikter løses uden krig 

… 

Sandt nok har fred, et fredeligt liv, altid været 

menneskehedens ideal. Statsmænd, filosoffer og 

jurister har tit fremlagt modeller for en fredelig in-

teraktion mellem nationer. Diverse koalitioner og 

alliancer erklærede, at deres mål var at sikre en 

stærk, »varig« fred, som de plejede at sige. Pro-

blemet var imidlertid, at de ofte tyede til krig som 

en måde, hvorpå man løste de akkumulerede kon-

troverser, alt imens selve krigen tjente som middel 

til at etablere nye hierarkier i verden efter krigen. 

Men fred, som en verdenspolitisk tilstand, har 

imidlertid aldrig været stabil og kom ikke af sig 

selv. Perioder med fred i både europæisk historie 

og verdenshistorien var altid baseret på at sikre og 

bevare den eksisterende magtbalance … 

Med tilsynekomsten af atomvåben blev det 

klart, at der ikke kunne være nogen vinder i en 

global konflikt. Der kan kun være en udgang – ga-

ranteret gensidig ødelæggelse … 

 

 

Den russiske præsident Vladimir Putin talte ved 

Valdai Internationale Diskussionsklub i Sotji den 

22. oktober 2015.  

 

Ingen vindere i atomkrig 

I dag er vi desværre atter kommet i lignede si-

tuationer. Forsøg på at fremme en model med en-

sidig dominans har, som jeg har sagt det ved flere 

lejligheder, ført til en ubalance i systemet med in-

ternational lov og globale regler, hvilket betyder, at 

der eksisterer en trussel, og politisk, økonomisk el-

ler militær konkurrence kunne komme ud af kon-

trol. 

Hvad kunne en sådan ukontrolleret konkurrence 

f.eks. betyde for international sikkerhed? Et vok-

sende antal regionale konflikter, især i »grænseom-

råder«, hvor store nationers eller blokkes interesser 

mødes. Dette kan også føre til en undergang af sy-

stemet med ikke-spredning af masseødelæggelses-

våben (som jeg også anser for at være meget far-

lig), som atter ville resultere i en ny våbenkapløbs-

spiral. 

Vi har allerede set tilsynekomsten af konceptet 

med det såkaldte afvæbnende førsteangreb, inklu-

sive et koncept, der omfatter anvendelse af ikke-

atomare, langtrækkende højpræcisionsvåben, der i 

deres virkning kan sammenlignes med atomvåben. 

Brugen af truslen om et atomart missilangreb 

fra Iran som undskyldning har, som vi ved, ødelagt 

det fundamentale grundlag for moderne, internati-

onal sikkerhed – den Antiballistiske Missiltraktat 

(ABM-traktaten). USA har ensidigt frafaldet denne 

traktat. Vi har faktisk i dag løst det iranske 

spørgsmål, og der er ingen, og har aldrig været no-

gen, trussel fra Iran, præcis som vi sagde.  

Den ting, der synes at have ansporet vore ame-

rikanske partnere til at bygge et anti-missilforsvar, 

er væk. Det ville være rimeligt at forvente, at ar-

bejdet med at udvikle det amerikanske anti-

missilforsvarssystem også ville blive afsluttet. 

Hvad er det, der rent faktisk finder sted? Intet af 

denne art, eller faktisk det stik modsatte – alt fort-

sætter … 
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Den såkaldte iranske trussel miskrediteret: 

Udenrigsminister John Kerry byder den iranske 

udenrigsminister Zarif farvel efter annonceringen 

af P5+1-aftalen i Wien den 14. juli 2015.  
 

 

For at sige det ligeud, så løj de (amerikanerne). 

Det drejede sig ikke om den hypotetiske trussel fra 

Iran, der aldrig har eksisteret. Det drejede sig om et 

forsøg på at ødelægge den strategiske balance, om 

at ændre balancen mellem magterne til deres for-

del, ikke blot for at dominere, men for at få mulig-

hed for at diktere deres vilje over for alle: for deres 

og, mener jeg, også deres allieredes geopolitiske 

konkurrence. Dette er et meget farligt scenario, 

skadeligt for alle, inklusive efter min mening for 

USA.  

Atomafskrækkelsen mistede sin værdi. Nogle 

led sandsynligvis under den illusion, at den ene 

parts sejr i en verdenskonflikt igen var mulig – 

uden uafvendelige, uacceptable, som eksperter si-

ger, konsekvenser for vinderen, hvis der da er én. 

I de seneste 25 år er tærsklen for anvendelse af 

magt mærkbart sænket. Anti-krigsimmuniteten, 

som vi tilegnede os efter to verdenskrige, og som 

vi havde på et underbevidst, psykologisk plan, er 

blevet svækket. Selve opfattelsen af krig har æn-

dret sig: for fjernsynsseere var det ved at blive, og 

er nu blevet, et billede af underholdning, som om 

der ikke er nogen, der dør i kamp, som om folk ik-

ke lider, og byer og hele stater ikke bliver ødelagt 

…  

 

USA sanktionerer krig 

Desværre er militær terminologi ved at blive en 

del af dagliglivet. Handels- og sanktionskrige er 

således blevet nutidens globale, økonomiske reali-

tet – det er blevet en fast vending i medierne. 

Sanktionerne bruges imidlertid ofte som et redskab 

for urimelig konkurrence for at udøve pres på eller 

fuldstændig »kaste« konkurrence ud af markedet. 

Som et eksempel kunne jeg tage den deciderede 

epidemi af bøder, der påtvinges selskaber, inklusi-

ve europæiske selskaber, af USA. Man bruger 

overfladiske påskud, og alle, der vover at overtræ-

de de ensidige, amerikanske sank-

tioner, straffes hårdt. 

Det her vedkommer måske ikke 

Rusland, men dette er en diskussi-

onsklub, så jeg vil gerne spørge: 

Er det en måde at behandle alliere-

de på? Nej, det er sådan, man be-

handler vasaller, der vover at 

handle, som de vil – de straffes for 

ulydighed. 

Sidste år fik en fransk bank en 

bøde på næsten 9 mia. dollar – 8,9 

mia. dollar, mener jeg. Toyota 

betalte 1,2 mia. dollar, mens den 

tyske Kommerzbank underskrev 

en aftale om at betale 1,7 mia. 

dollar til det amerikanske budget, og så videre. 

Vi ser også en udvikling med processen med at 

skabe ikke-gennemskuelige økonomiske blokke, 

hvilket sker ved at følge praktisk talt alle reglerne 

for sammensværgelse. Målet er indlysende – at re-

formere verdensøkonomien på en måde, det ville 

gøre det muligt at uddrage en større profit fra do-

minans og spredningen af økonomiske, handels-

mæssige og teknologiske standardregler. 

Skabelsen af økonomiske blokke ved at gen-

nemtvinge deres betingelser over de stærkeste spil-

lere ville tydeligvis ikke gøre verden mere sikker, 

men ville blot skabe tidsindstillede bomber og be-

tingelser for fremtidige konflikter … 

Som I ved, er vores fremgangsmåde en anden. 

Under skabelsen af den Eurasiske Økonomiske 

Union forsøgte vi at udvikle relationer med vore 

partnere, inklusive relationer med det kinesiske ini-

tiativ for Det Økonomiske Silkevejsbælte. Vi ar-

bejdede aktivt på basis af lighed inden for BRIKS, 

APEC og G20. 

 

Om Syrien: Den virkelige trussel 

mod civilisationen 

Vi ser, hvad der sker i Mellemøsten. I årtier, 

måske endda i århundreder, er inter-etniske, religi-

øse og politiske konflikter og skarpe sociale 

spørgsmål blevet akkumuleret her. Kort sagt, så 

trak det op til en storm der, alt imens forsøg på 

med magt at genarrangere regionen blev den 

svovlstik, der førte til den store eksplosion, til øde-

læggelse af statsdannelse, udbrud af terrorisme og 

sluttelig til voksende, globale risici.  

En terrororganisation, den såkaldte Islamisk 

Stat, tog kontrol over enorme territorier. Tænk 

over det: hvis de besatte Damaskus eller Bagdad, 

kunne terrorbanderne opnå status af en praktisk talt 

officiel magt, de kunne skabe en bastion for global 

ekspansion. Har nogen overvejet dette? Det er på 

tide, at hele det internationale samfund erkender, 

hvad det er, vi har med at gøre – det er i realiteten 

en civilisationens og verdenskulturens fjende, der 

med sig bringer en ideologi af had og barbari og 

tramper på moralske religiøse værdier i hele ver-
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den, inklusive i islam, og derved kompromitterer 

denne religion … 

Vi har ikke brug for ordlege her; vi bør ikke 

bryde terrorister op i moderate og ikke-moderate. 

Det ville være godt at kende forskellen. Den består 

sandsynligvis, efter visse eksperters mening, deri, 

at de såkaldte moderate militante kæmpere hugger 

hovedet af folk i begrænset antal, eller på en eller 

anden forfinet måde. 

De faktiske kendsgerninger er, at vi nu ser en 

veritabel sammenblanding af terroristgrupper. 

Sandt nok, så bekæmper militante kæmpere fra Is-

lamisk Stat, Jabhat al-Nusra og andre al-Qaeda-

arvtagere og fraktioner til tider hinanden, men de 

kæmper for penge, for fødesteder – dette er, hvad 

de kæmper for. De kæmper ikke af ideologiske 

grunde, alt imens deres kerne og fremgangsmåder 

forbliver de samme: terror, mord og forvandling af 

mennesker til en sky, bange og lydig masse. 

I de senere år er situationen blevet forværret, 

terroristernes infrastruktur er vokset sammen med 

deres antal, alt imens de våben, der blev leveret til 

den såkaldte moderate opposition, sluttelig endte i 

hænderne på terroristorganisationer. Desuden ville 

hele bander undertiden gå over til deres side og 

marcherede ind med vajende faner, som man siger. 

Hvordan kan det være, at, skal vi sige, vore 

amerikanske partneres og deres allieredes indsats i 

kampen mod Islamisk Stat ikke har frembragt no-

gen mærkbare resultater? Det drejer sig tydeligvis 

ikke om nogen mangel på militærudstyr eller po-

tentiale. USA har tydeligvis et enormt potentiale, 

verdens største militære potentiale; men det er al-

drig let at spille dobbeltspil. Man erklærer terrori-

ster krig og forsøger samtidig at bruge nogle af 

dem til at arrangere personerne på det mellemøstli-

ge skakbræt til fordel for egne interesser, som man 

finder for godt. 

Det er umuligt at bekæmpe terrorisme generelt, 

hvis nogle terrorister bruges som rambuk til at styr-

te de regimer, som man ikke kan lide. Man kan ik-

ke blive disse terrorister kvit; det er blot en illusion 

at tro, at man kan blive dem kvit senere og tage 

magten fra dem, eller indgå en eller anden aftale 

med dem. Dette er situationen i Libyen det bedste 

eksempel på. 

Lad os håbe, at den nye regering vil være i 

stand til at stabilisere situationen, selv om dette ik-

ke endnu ikke er kendsgerningen. Vi må imidlertid 

hjælpe med denne stabilisering … 

På nuværende tidspunkt må vi udvikle en slag-

plan for regionens økonomiske og samfundsmæs-

sige udvikling, for at genopbygge basal infrastruk-

tur, boliger, hospitaler og skoler. Kun denne form 

for skabende arbejde på stedet efter, at man har 

fjernet terrorisme og er nået frem til en politisk af-

gørelse, vil være i stand til at standse den enorme 

strøm af flygtninge til de europæiske nationer og 

sende dem, der rejste, hjem igen. 

 

Martin Blessing, adm. dir. for Kommerzbank 

AG. Kommerzbank er en af mange europæiske in-

stitutioner, der er blevet straffet af USA for at 

overtræde sanktionerne mod Rusland. 

 
Det er klart, at Syrien vil få brug for massiv fi-

nansiel, økonomisk og humanitær hjælp for at hele 

krigens sår. Vi må bestemme de formelle rammer, 

inden for hvilke vi kan udføre dette arbejde, og få 

donornationer og internationale finansinstitutioner 

involveret … 

Syrien kan blive en model for partnerskab på 

vegne af fællesinteressen og løsningen af proble-

mer, der berører alle, og udvikle et effektivt system 

til håndtering af risici. Vi havde denne mulighed 

allerede ved afslutningen af den Kolde Krig. Des-

værre benyttede vi ikke denne mulighed. Vi havde 

også muligheden i begyndelsen af 2000’erne da 

Rusland, USA og mange andre nationer konfronte-

redes med terroristaggression, og desværre kunne 

vi heller ikke dengang etablere en god dynamik for 

samarbejde. Jeg vil ikke vende tilbage til dette og 

grundene til, at vi ikke var i stand til at gøre dette. 

Jeg tror, alle ved det allerede. Det, der er vigtigt, er 

at drage den korrekte lære af det, der skete i forti-

den, og gå fremad … 

Jeg er optimistisk omkring det faktum, at den 

erfaring, vi opnåede, og situationen i dag vil gøre 

det muligt for os at træffe det rette valg – et valg til 

fordel for samarbejde, gensidig respekt og tillid, et 

valg til fordel for fred. [slut uddrag] 

 

Tiden til at træffe beslutninger 

Ruslands beslutning ved udgangen af september må-

ned om at intervenere i den syriske krise har fundamen-

talt forandret hele verden. Det har skabt en ny mulighed 

for at undfly de seneste femten års krigsdynamik. Dette 

drejer sig ikke om Putin, der »udfordrer Obamas leder-

skab«, som de løgnagtige nyhedsmedier udtrykker det. 

Det drejer sig om at komme bort fra den vej, der fører til 

verdenskrig og affolkning. At slå ind på en anden kurs. 

Det drejer sig om en mulighed for fred, økonomisk ud-

vikling og venskabeligt samarbejde nationerne imellem. 

Den gale Obama og hans bagmænd er voldsomt mod-

standere af det, som Putins Rusland gør, fordi det truer 

selve deres strategiske planers eksistens. 
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Dette er ikke stedet for en mere dyb-

degående undersøgelse af Putins præsi-

dentskab, men det bør imidlertid be-

mærkes, at Vladimir Putins strategiske 

lederskab ikke begyndte med Syrien. 

Det kan ses i hans respons på de tidlige-

re terrorangreb mod Rusland, i Tjetjeni-

en; det kan ses i hans respons på den 

trussel mod Rusland (og verdensfre-

den), som NATO’s udvidelse fremby-

der; det kan ses i hans håndtering af 

Ukrainekrisen; det kan ses i hans rolle i 

skabelsen af BRIKS og denne organisa-

tions politik for samarbejde omkring 

økonomisk udvikling. 

Med interventionen i Syrien har Pu-

tin væltet den strategiske æblekærre. 

Han har skabt et potentiale, der ikke 

eksisterede før. Grundlæggende set, så 

er den løfterigdom, der eksisterede som et resultat af 

diskussionerne i 1979-1983 mellem Lyndon LaRouche 

og den nationale sikkerhedsstab, der var tilknyttet Rea-

gans præsidentskab, nu blevet genoplivet. Dette er endnu 

en mulighed – på dette meget fremskredne tidspunkt – 

for at fjerne Londons og Wall Streets magt og skabe et 

fuldstændig nyt potentiale for menneskehedens fremtid. 

Når Obama først er blevet fjernet fra embedet – og dette 

er en absolut forudsætning for USA – så vil USA være i 

stand til at gribe dette potentiale, gå sammen med Rus-

land, Kina, Indien og andre venligtsindede nationer, og så 

har vi i sandhed håbet om en ny tidsalder for menneske-

heden.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den russiske præsident Putin hilser på den syriske 

præsident Bashar al-Assad i Kreml den 21. oktober 2015. 

 

  

 

  


