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Det følgende er et resumé af Helgas 

tale: 

Berlin, 14. november 2015 – Foran 

omkring 85 medlemmer og i alt 120 

personer inkl. støttemedlemmer holdt 

Helga Zepp-LaRouche åbningstalen 

ved BüSos
1
 21. årlige kongres i dag i 

Berlin. 

Fr. Zepp-LaRouche begyndte med at 

udtrykke sin dybeste medfølelse med 

de pårørende til ofrene for det bestial-

ske terrorangreb i Paris dagen før, og 

med hele den franske nation. Hun 

spurgte: Hvor kommer al denne besti-

alskhed fra? 

For ti måneder siden fandt angrebet imod Charlie 

Hebdo sted. Den selvsamme dag krævede den ame-

rikanske senator Bob Graham ved et offentligt ar-

rangement i Washington, at de 28 [hemmeligstem-

plede] sider af Kongressens Rapport om 11. septem-

ber [2001]
2
 blev offentliggjort. Folk, der har læst 

disse sider, siger, at de vedrører Saudi-Arabiens rol-

le. 

For nylig har tidligere chef for det amerikanske De-

fense Intelligence Agency (DIA) Michael Flynn 

afsløret, at, på trods af advarsler fra DIA, gik Det  

                                                           
1
 Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Borgerrettighedsbe-

vægelsen Solidaritet), er et tysk, politisk parti med Helga 

Zepp-LaRouche som formand. 
2
 Se politisk analyse af Jeff Steinberg, dansk udskrift: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4674 

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter; for-

mand for det tyske politiske parti BüSo.  

 

Hvide Hus frem med den politik, der førte til skabel-

sen af ISIS. Pentagon har indrømmet, at milliarder 

af dollars blev brugt på at uddanne såkaldte »oprøre-

re«, der siden hen blev til ISIS. 

I Tyskland gør populære TV-satirer, som »Die An-

stalt«, nar af USA’s politik med at skabe islamisti-

ske kæmpere. Dette er en refleksion af, hvor vidt 

udbredt den opfattelse er, at den amerikanske rege-

ring er ansvarlig for terrorismens vækst.  

Dernæst understregede Helga betydningen af de nye 

afsløringer om Drone-politikken, som hun sammen-

lignede med de berømte Pentagon-papirer, der star-

tede den proces, der førte til Richard Nixons fald. 

De dokumenter, som den nye ’whistleblower’ har 

afsløret, viser, at præsidenten, med sin politik for 

drab på mennesker uden forudgående lovformelig 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4674
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retsproces, ikke alene er en morder, men en masse-

morder. Dette, sammen med det vanvid, som en så-

dan politik er en refleksion af, er tilstrækkeligt bevis 

for at aktivere det 25. forfatningstillæg og fjerne 

ham fra præsidentembedet. 

USA gennemfører ikke denne politik alene; de får 

hjælp fra andre nationer, især Tyskland. Omfanget 

af den rolle, Tyskland spiller, blev afsløret i høringer 

i Forbundsdagen af tidligere dronepilot, Brandon 

Bryant. Han forklarede, hvordan droner får besked 

om mål, der repræsenteres af mobiltelefonkort, uden 

at kontrollere, om telefonen er i hænderne på den 

formodede ejermand og mistænkte terrorist, eller om 

han er alene, befinder sig på et offentligt sted, omgi-

vet af uskyldige mennesker, eller om han har foræret 

sin mobil til en anden. Alle tyske efterretningstjene-

ster hjælper USA med dette, sagde whistlebloweren. 

Süddeutsche Zeitung skrev, at, uden Tysklands del-

tagelse, kunne der ikke være nogen dronekrig. 

Fr. Zepp-LaRouche foreslog, at BüSo-kongressen 

sender en budskab til den tyske regering om, at dette 

skulle stoppe. 

 

Truslen om krig 

Hvis vi tager hele den strategiske situation i betragt-

ning, så kommer der en slående diskrepans til syne 

mellem den globale krises dimensioner og befolk-

ningens intetanethed. Der er næsten ingen nyheder, 

der rapporteres uden spin. Alle medier spiller iht. 

reglerne, f.eks. med påstanden om, at Rusland og 

Kina repræsenterer en trussel om krig. Det er i stedet 

Obamas/briternes politik, der repræsenterer en trus-

sel om krig. Deres idé om at bygge et verdensimpe-

rium fører til Tredje Verdenskrig, som den russiske 

præsident Putin sagde sidste tirsdag.
3
 

USA’s politik, hvor de insisterer på at opstille 

ABM-systemer på Ruslands grænser og deres plan-

lagte modernisering af taktiske atomvåben i Europa, 

fremkalder en legitim reaktion fra Moskva og Bei-

jing, så der nu foregår en optrapning af våbenkaplø-

bet. 

Det er imidlertid tilstrækkeligt at sammenligne Rus-

lands og USA’s militærbudgetter for at se, hvem det 

er, der driver våbenkapløbet, og hvem af de to, der 

er farlig. Fr. LaRouche nævnte [den amerikanske 

forsvarsminister] Ashton Carters erklæringer, hvor 

han anklager Moskva for »at rasle med sablerne« og 

truer med at udvikle nye våben, af hvilke nogle er 

hemmelige. 

Heldigvis er der i USA en modstand, som stadig er 

en minoritet, men synlig. Hun nævnte mødet på Ca-
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 Se: Putin advarer igen USA mod at bryde den strategi-

ske atomvåbenbalance: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=9563 

pitol Hill, arrangeret af kongresmedlem Conyers,
4
 

og den positive udvikling af Wien-konferencen, 

hvor både repræsentanter for den syriske regering og 

nogle oprørsgrupper skal deltage. 

Obamas reaktion til dette er »støvler på jorden« i 

Syrien og hans meddelelse om at sende specialtrop-

per dertil, uden et mandat fra Kongressen, uden at 

være blevet inviteret af den syriske regering og uden 

et FN-mandat. Pentagons provokationer imod Kina i 

det Sydkinesiske Hav fortsætter. 

Men man kan i hele verden se, at der er en modstand 

eller i det mindste en bevidsthed om, hvor dette ville 

føre hen. 

 

Krisens rødder  

Denne politik har været fortsat ubrudt i 21 år, som 

min mand, Lyndon LaRouche, for nylig understre-

gede. Efter mordforsøget på Ronald Reagan ændre-

de USA sin politik. Hvis man ønsker at finde de 

oprindelige rødder til den nuværende flygtningekri-

se, kan man finde dem i skabelsen af Projekt for et 

Nyt Amerikansk Århundrede (PNAC) i 1997. Denne 

politik har influeret på vilkårene for den tyske gen-

forening. Rusland har oplevet en bitter skuffelse, 

efter de godkendte genforeningen af Tyskland. Først 

kom chokterapien, hvorigennem Rusland mistede 1 

million mennesker om året; dernæst NATO’s udvi-

delse mod Øst, som dermed forrådte garantier, givet 

af Washington til Moskva. Og så politikken med 

regimeskift, farvede revolutioner osv. 

Også for Tysklands vedkommende blev forhåbnin-

ger om genforening forrådt med François Mitterands 

gennemtvingelse af euroen, som en betingelse for 

genforeningen. 

Efter en pauseperiode på otte år med Clinton, der 

havde en blanding af god og dårlig politik, genstar-

tedes det neokonservative projekt for fuld fart med 

George Bush jr. I januar 2001 lavede Lyndon 

LaRouche en historisk video, hvor han sagde, at 

styrken af den økonomiske krise ville indvirke på 

Bushregeringen, og at denne ville reagere med et 

»Rigsdagsbrand«-fænomen. Så kom 11. september, 

der ikke var det, den officielle version siger, det var. 

Hun henviste igen til de 28 sider. Herefter fulgte 

Patriot Act (den patriotiske lov) og National Securi-

ty Agency, NSA’s ukontrollerede aktivitet, dernæst 

Irakkrigen i 2003, der udløstes af Blair/MI6-memoet 

fuld af løgne.  

I marts 2011 besluttede den amerikanske regering at 

støtte »oprørerne« i Syrien, og samme år indledte 

den angrebet på Libyen. Rusland og Kina forblev 

kun neutrale, fordi de troede på det, der sluttelig 
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 Se: USA: Usædvanlig begivenhed på Capitol Hill adva-

rer om Obamas atomkrigsprovokationer, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=9467 
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viste sig at være en løgn, nemlig, at Gaddafi havde 

skudt på sin egen befolkning. Jeg mener, at dette var 

sidste gang, de lod sig narre, sagde hun. 

Alle disse lande fungerede som lande. Disse krige er 

oprindelsen til flygtningekrisen, sagde fr. LaRouche 

under klapsalver.  

Da Gaddafi brutalt blev myrdet, sagde Lyndon 

LaRouche: dette reflekterer hensigten om at starte 

Tredje Verdensskrig. 

Denne politik har ikke givet nogen fordel for USA, 

ikke engang nationalt. USA er blevet forarmet, den 

reelle arbejdsløshed er steget og nylige data viser 

hidtil usete rater af selvmord blandt den hvide, 

mandlige befolkning. 

Foran os står den næste, globale finanskrise, som 

selv IMF advarede om, at verden ikke er forberedt 

til at håndtere. Råvareboblen er ved at blive udløse-

ren, som subprime-lånemarkedet var det i 2007. 

Løsningen er at erklære Wall Street bankerot. Gen-

indføre Glass/Steagall-Bankopdelingsloven. Præsi-

dentkandidater som Martin O’Malley, Bernie San-

ders og Rand Paul kræver dette. 

Vi har lanceret Manhattan-projektet i USA for at 

gennemføre dette. 

 

Hvad Tyskland kan gøre 

Hvad kan Tyskland gøre? Meget, i modstrid med 

dem, der hævder, at vi er for små til at gøre noget 

som helst. 

For det første må vi starte en debat om, hvad Tysk-

lands virkelige interesser er. Vi bør hæve sanktio-

nerne mod Rusland. Helmut Schmidt havde ret, da 

han sagde, at krisen i Ukraine var begyndt med 

Maastrichttraktaten.  

Vi bør også afslutte enhver mission og alle missio-

ner, som Bundeswehr deltager i til støtte for 

USA’s/Storbritanniens politik. Vi bør promovere en 

offentlig debat om alle nationers sikkerhedsinteres-

ser. Vi må have en ny, inkluderende sikkerhedsarki-

tektur.
5
 

Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble bør 

træde tilbage, fordi hans »sorte nul«-politik giver 

næring til optrapningen af højrefløjen. 

Vi bør opløse alle efterretningstjenester i Tyskland 

… og endelig etablere en tysk efterretningstjeneste, 

for alle de nuværende tjenester arbejder ikke for 

tyske interesser. 

Vi bør lancere et samarbejde med den Nye Silkevej.
6
 

Kinas model er en win-win-model. Det kinesiske 

lederskab er mere i traditionen efter Konfucius, end 
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 Se Helga Zepp-LaRouche: Tiden er inde til at skabe en 

verden uden krig, http://schillerinstitut.dk/si/?p=1401 
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 Se Specialrapport: Den Nye silkevej bliver til Verdens-

landbroen, udførlig introduktion v/Helga Zepp-LaRouche 

den er marxistisk. De har befriet 600 mio. menne-

sker fra fattigdom; dette er menneskerettigheder! 

Rusland, Kina, Indien, Iran, Egypten, Tyskland, Ita-

lien, Frankrig og USA; alle disse lande har en fælles 

interesse for udvikling. Lad os få udvikling og skabe 

en motivation for den unge generation i Mellem-

østen,
7
 skabe en fremtid for dem, så de ikke bliver 

tiltrukket af terrorisme. Som kineserne har insisteret, 

så er det vigtigt allerede nu at planlægge genopbyg-

ningen af Syrien. Lad os gøre Udvikling til et reelt, 

nyt navn for Fred. 

Men til dette formål har vi brug for en ny kultur.
8
 Vi 

må genopdage vores virkelige identitet. Vores iden-

titet, især i Tyskland, ligger i klassisk kultur. Vi er 

så rige og velsignede med musik, poesi og opdagel-

ser. Men hvem i dag læser stadig Friedrich Schiller, 

hans Æstetiske Breve (’Om menneskets æstetiske 

opdragelse’)? Hvem læser Leibniz? 

Kun gennem indre frihed når man frem til ydre fri-

hed og overvinder således »klubtilbehør« (dvs., at 

man nyder klubbens fordele), som er sygdommen i 

nutidens befolkning. 

Fr. LaRouche nævnte i denne forbindelse ideen om 

»placering«, som hendes mand (Lyndon LaRouche) 

for nylig har insisteret på, som den defineres i den 

italienske sangskole, og som ikke alene er uundvær-

lig for at formidle komponistens hensigt, men som 

også er en politisk metode. 

Hun sluttede med et citat af Friedrich Schiller, der 

sagde, at kunstneren, før han træder frem på scenen, 

må hæve sig op til det højeste ideal om mennesket.        
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 Se Specialrapport: Et økonomisk mirakel for Sydeuro-

pa, Middelhavsområdet og Det afrikanske Kontinent, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3301 
8
 Se: Lad os skabe en Ny Renæssance, tale af Helga 

Zepp-LaRouche, http://schillerinstitut.dk/si/?p=7199  
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