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Matthew Ogden: Aftenens spørgsmål fra institutio-

nelt hold refererer direkte til dette emne, og jeg vil hurtigt 

oplæse det, for derefter at bede Jeff om at videregive det, 

som både hr. LaRouches og også Helga Zepp-LaRouches 

svar på dette var. Spørgsmålet lyder: 

 

»Hr. LaRouche, bestyrelsen for den Europæiske Bank 

for Genopbygning og Udvikling, eller EBRD, har god-

kendt en anmodning fra de kinesiske myndigheder om 

Kinas optagelse som aktionær i Banken. Bestyrelsen er 

den højeste myndighed, der repræsenterer EBRD’s nu-

værende 66 aktionærer, der hidtil har bestået af 64 lande 

og 2 internationale organisationer. EBRD’s præsident 

Sir Suma Chakrabarti hilste beslutningen velkommen og 

sagde. ’Kinas medlemskab af EBRD vil åbne op for yder-

ligere, betydningsfulde muligheder for bæredygtige inve-

steringer fra kinesiske grupper i det område, hvor EBRD 

arbejder.’ I et brev med anmodning om medlemskab af 

den Europæiske Genopbygnings- og Udviklingsbank 

sagde bestyrelsesformanden for Det Kinesiske Folks 

Bank, at EBRD’s aktiviteter komplementerede indsatsen 

for at støtte investering og økonomiske tilslutningsmulig-

heder i de områder, som Kina fremmer som en del af 

initiativet med Ét bælte, én vej, den landbaserede og 

maritime Nye Silkevej. Kan, efter Deres mening, Kinas 

medlemskab af EBRF bidrage til en betydningsfuld eura-

sisk udviklingsproces?« 

 

Jeffrey Steinberg: Det korte svar er naturligvis ja. 

Kinas politik for Ét bælte, én vej, og Kinas evne til at 

investere milliarder, hundreder af milliarder af dollars i 

denne form for infrastrukturprojekter, er selvfølgelig 

nøglen til ikke alene Europas og hele Eurasiens fremtid, 

men udgør også den eneste udsigt til at kunne gå op imod 

og nedkæmpe det britiske spil, der nu udspilles i Mel-

lemøsten, og hvor briterne bruger Saudi Arabien og Tyr-

kiet som to søjler i en plan for massivt folkemord i hele 

den islamiske verden, hvis forudsætninger er, at briterne 

kan orkestrere en permanent konflikt mellem sunni og 

shia, mellem arabere og persere, og at denne krigsførelse 

kan spredes til alle planetens 1,8 mia. muslimer, spredes 

fra Mellemøsten og ind i Afrika – hvor den allerede syder 

– og spredes ind i det sydøstlige Asien, ind i det sydlige 

Asien og ind i Kinas vestlige områder. 

       Problemet i Europa er, at der er en række alvorli-

ge og meget fundamentale forhindringer for virkeliggø-

relsen af fordelene ved et kinesisk medlemskab af EBRD, 

og roden til alle disse problemer går fortsat tilbage til 

briterne. Briterne har kørt samfundseksperimenter og 

operationer med psykologisk krigsførelse på det europæi-

ske kontinent i al evighed, lige siden begyndelsen af Det 

britiske Imperium. Men det, vi nu ser, er en meget farlig 

proces. Der var hændelsen i Köln Nytårsaften, hvor der 

tydeligvis var organiserede og orkestrerede og overlagte 

angreb på kvinder uden for Köln Hovedbanegård, og 

hvor flere af de personer, der var involveret, tilsynela-

dende var blandt de flygtninge, der for nyligt kom til 

Europa fra … var flygtet fra Syrien, Irak og Nordafrika. 

Men undersøgelsen af, hvem det var, der orkestrerede og 

organiserede hele denne proces, er stort set knapt be-

gyndt.  

Hvis man tager et nærmere kig på angrebene i Paris 

den 13. november, så finder man, at, inden for denne 

store paraply af kulturel degeneration, der er organiseret 

af briterne fra toppen og ned, er der elementer, der er 

blevet rekrutteret fra narkohandleres og småkriminelles 

rækker i Europa. Så man har en kombination af de to 

vigtigste, britiske operationer, der har været i gang med 

at føre krig mod befolkningen i Europa, nemlig sprednin-

gen af narkotikavirksomhed, ulovlige stoffer, der ikke 

alene skaber hjernevask imod store udsnit af Europas 

yngre befolkning, men som også skaber en base for re-

kruttering af kanonføde til den form for jihadistiske ope-

rationer, der er så berygtet for at have deres centrum i 

Storbritannien, at London bredt refereres til som Londo-

nistan, det faktiske centrum, ud fra hvilket hele denne 

jihadistiske terrorisme i realiteten er blevet rekrutteret, 

skabt, beskyttet, finansieret og deployeret. 
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Saudi Arabien har, med aftalen mellem Huset Saud og 

Wahhabi-præsteskabet, selvfølgelig altid været en del af 

denne britiske kapacitet, lige fra begyndelsen, på trods af 

Franklin Roosevelts bedste indsats for at dyrke en relati-

on med den oprindelige Kong ibn-Saud. Den sørgelige 

virkelighed er, at Saudi Arabien er et anker for det briti-

ske imperiesystem. Ved slutningen af Første Verdenskrig 

arbejdede USA, især det amerikanske militær, tæt sam-

men med ledende, sekulære nationalister i Tyrkiet, i sær-

deleshed med Atatyrk, og som et resultat af dette blev 

Tyrkiet gennem amerikansk samarbejde undtaget fra at 

blive fejet ind i Sykes-Picot-aftalerne, der skabte kunsti-

ge lande og stater med permanente, manipulerede krige, 

der blev kørt i fællesskab af briterne og franskmændene. 

Så Tyrkiet havde en stolt historie, og på mange tidspunk-

ter i sin historie, i perioden efter Atatyrk, fandtes der 

stadig levn fra dette nationalistiske system, der fungerede 

og regerede effektivt. Men der er sket det i løbet af de 

seneste årtier, at, under britisk initiativ, er Tyrkiet blevet 

overtaget af det Muslimske Broderskab. Tyrkiets premi-

erminister i dag, Davotoglu, er velkendt i hele verden 

som en af de ledende, internationale personer i det Mus-

limske Broderskab. Venner i Malaysia har beskrevet, at 

de har kendt Davotoglu i årtier, fra dengang, da han kom 

til Malaysia for at samarbejde med Anwar Ibrahim, der 

var leder af det Muslimske Broderskab i Malaysia og i 

realiteten dominerede hele det Muslimske Broderskabs-

apparat i hele den del af verden. Og det Muslimske Bro-

derskab er den organisation, fra hvilken al-Qaeda, ISIS 

og alle de forskellige jihadistiske fronter er blevet skabt 

og deployeret. 

I øjeblikket er Tyrkiet, under denne britiske operation, 

og i partnerskab med Saudi Arabien, blevet den vigtigste 

protektor og sponsor af Islamisk Stat. Der har inden for 

de seneste par dage været en hændelse, hvor der var et 

terrorangreb. Det var rettet imod tyske turister i Istanbul, 

og den tyrkiske regering kom omgående ud og hævdede, 

at det var ISIS, og de hævdede, at de ville indlede en hård 

krigskampagne imod ISIS. De hævdede, at de sendte 

tanks over grænsen ind i det nordlige Syrien, ind i ISIS’ 

bastion. Der er ingen som helst beviser for, at noget af 

dette er sket. Men hændelsen er blot et fingerpeg om den 

form for net af rædsel, som briterne har skabt gennem 

denne alliance mellem Saudi Arabien og Tyrkiet, der 

tilsigter at sprede permanent krig mod befolkninger i hele 

Mellemøsten. 

Dette er et stort dilemma. Det er helt umuligt at virke-

liggøre fordelene ved den Eurasiske Landbro, Ét bælte, 

én vej-politikken, der forgrener sig ind i Europa, hvis 

hele Mellemøsten er på det yderste eksplosionspunkt. 

Dette er typisk for den måde, briterne kører denne form 

for flaskehalsdestabilisering. Jo, der er selvfølgelig ting, 

der kan gøres. Men det første, man må gøre, er at rydde 

ud i dette britiske rod, som det manifesterer sig i Europa. 

Den idé, at dette europæiske system med grænsekontrol-

ler på en eller anden måde kan rejse en jernmur rundt om 

Europa for at holde de millioner af flygtninge ude, der 

stadig flygter fra krigene i Mellemøsten og Afrika, er 

absolut absurd. Dette Frontex-system kan kun yderligere 

fremme Weimariseringen af Tyskland og Europa. 

Der er britiskorganiserede bander og kontrabander, 

der nu er engageret i gadekampe i Tysklands gader i køl-

vandet på hændelsen i Köln. Der er anti-immigrant, vir-

kelig ekstreme, fremmedfjendske, næsten Hitlerlignende 

elementer på højrefløjen, der nu vokser frem i Tyskland 

omkring grupper som PEGIDA. Og på venstrefløjen er 

der, som en slags genindspilning af Weimar-Tyskland, de 

antifascistiske, såkaldte venstreorienterede gadebander, 

der er klar til at gå ind i en proces med total destabilise-

ring af samfundet. Og over for dette er den Europæiske 

Union fuldstændig dysfunktionel.  

Gå tilbage til den periode, der fulgte umiddelbart efter 

afslutningen af Sovjetunionen og Warszawapagten – gå i 

realiteten tilbage til oktober 1988, da Lyndon LaRouche 

holdt en pressekonference i Vestberlin og til bogstavelig 

talt hele Europas forbløffelse meddelte, at Jerntæppet 

ville falde, og at der på kort sigt ville være en udsigt til 

en tysk genforening. Og i denne sammenhæng foreslog 

både hr. og fr. LaRouche en række forholdsregler til at 

integrere Østeuropa og Rusland ind i en ekspanderende, 

europæisk, økonomisk zone. Den kendtes oprindeligt 

som Den produktive Trekant og afstak området, der løb 

fra hjertet af Europas industribælte mod øst, ind i de tid-

ligere Warszawapagt-lande, og dernæst videre til Rus-

land. Det var denne indledende idé, der sluttelig dannede 

grundlaget for promoveringen af den Eurasiske Landbro 

tilbage i 1990’erne, og som forlængede den hele vejen til 

Kina og integrerede hele det eurasiske område. 

Så ja, disse ting kan gøres. Problemerne ligger ikke på 

den kinesiske side. Kina er mere end rede til at investere i 

den form for afgørende infrastruktur, der ville opbygge 

det eurasiske område som en zone med fred, stabilitet og 

fremgang. Men Europa må rette op på sig selv, hvilket 

betyder at dumpe briterne, og at dumpe de britiske agen-

ter som Schäuble, og som driver Europa hen imod en 

intern konflikt og imod kaos. Hvis Europa falder ned i 

kaos og kollaps, i særdeleshed i sammenhæng med det 

europæiske banksystems fallit, og Mellemøsten forvand-

les til en zone med permanent krig i den islamiske ver-

den, mellem sunni og shia, mellem arabere og persere, så 

vil man få et masseslagteri i hele Eurasien; koncentreret i 

den transatlantiske del og med en forlængelse ind i Mel-

lemøsten, og udsigten til eurasisk fremgang vil blive 

dræbt. 

Så igen, dette er et spørgsmål om timing, og de rette 

handlinger må udføres omgående. Som hr. LaRouche 

sagde, så kan man ikke løse dette problem, før man brin-

ger Det britiske Imperium til fald, bryder det britiske 

systems kontrol over hele det transatlantiske finanssy-

stem, og det betyder: Første skridt, fjern Obamapræsi-

dentskabet. Der er mere end rigeligt med beviser for hans 

fjernelse, og den mest effektive fremgangsmåde er det 

25. forfatningstillæg. Og for det andet, genindfør Glass-

Steagall, hvilket er den mest effektive måde fuldstændig 

at udslette Wall Streets og City of Londons kasinosystem 

på. 

Derefter vil udsigterne for Kinas deltagelse i EBRD 

være enorme, og der vil ikke være nogen forhindringer 

tilbage til fuldt ud at virkeliggøre denne mulighed og 

dette potentiale.              


