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Følgende er et uddrag af LaRouchePAC Internationa-

le Fredags-webcast 18. marts 2016.  

Hele webcastet, med engelsk udskrift, kan ses her: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=12339 

 

Matthew Ogden: Vores spørgsmål fra institutionelt 

hold, som hr. LaRouche havde nogle specifikke ord at 

sige om, og som Jeffrey Steinberg vil uddybe for os, 

lyder som følger: 

 

»Hr. LaRouche, som De ved, så meddelte den russiske 

præsident Vladimir Putin tidligere på ugen, ved begyn-

delsen af fredsforhandlingerne i Genève, at han havde 

beordret tilbagetrækningen af nogle af de russiske mili-

tærstyrker i Syrien. Tilbagetrækningen af russiske kamp-

fly begyndte næste dag og er fortsat. En reststyrke vil 

forblive ved flådebasen i Tartus og på luftbasen i Lata-

kia. Hvad er deres syn på Putins beslutning? Hvilken 

indvirkning kunne det få på Ruslands, USA’s og FN’s 

indsats for at bringe krigen i Syrien til en afslutning, som 

nu er i gang i Genève?« 

 

Jeffrey Steinberg: Hovedparten af denne uges rap-

port drejer sig selvfølgelig om diskussionen om menne-

skets udenjordiske forpligtelse; behovet for at forlade 

planeten Jord, fordi mennesket aldrig har været et væsen, 

der var bundet til Jorden. Vi står nu ved et punkt, hvor hr. 

LaRouche under vores diskussion tidligere på dagen var 

meget glad over udsigten til, i løbet af de næste to år, at 

Kina vil gennemføre forberedelserne til opsendelsen af et 

rumfartøj, der forhåbentlig vil lande på Månens bagside. 

Og som for første gang vil give mennesket et vindue ind 

til Solsystemet og den omkringliggende Galakse (Mæl-

kevejen). Dette har en enorm betydning og er enormt 

spændende, fordi det gør det muligt for denne menne-

skets natur som et udejordisk væsen at, gennem kreativ 

opdagelse, være i stand til ikke at forblive ’Jordbunden’, 

men at udforske vores umiddelbare Solsystem og det 

større rum herudover. Og det minder mig om, at bogsta-

velig talt hver eneste astronaut og kosmonaut
1
, der har 

rejst ud i rummet, på et eller andet tidspunkt har bemær-

ket, at, med udsigten fra rummet til Jorden overvældes 

man på et tidspunkt at den kendsgerning, at så meget af 

det, der foregår på planeten Jord, er trivielt i forhold til de 

udfordringer, der er åbenlyse, når man ser på mennesket 

ud fra standpunktet, at mennesket kan udforske universet 

og gøre denne form for opdagelser. Det var denne til-

gang, der rent faktisk influerede på vores diskussion om 

selve situationen i Syrien. For, som Matt sagde, så har 

den russiske præsident endnu engang demonstreret, at 

han har en vis forståelse af, at, ved kernen af storslået 

strategi ligger altid ideen om at være i konstant bevægel-

se; konstant at flankere, konstant at forvirre ens modstan-

dere ved konstant at være i denne form for offensiv. 

Vi har disse udviklinger fra de seneste par dage, hvor 

præsident Putin, samtidig med starten på fredsforhand-

lingernes anden runde i Genève, gav meddelelse om en 

aftrapning af de russiske militærstyrker i Syrien. Og 

morgenen efter – tirsdag morgen i denne uge – begyndte 

de første russiske bombefly og andet udstyr fra luftstyr-

kerne at forlade Syrien. Men tag ikke fejl; russerne er 

stadig til stede i Syrien. Rusland har etableret en funda-

mental ændring af situationen på jorden, der både er et 
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 Astronaut er den vestlige verdens betegnelse, hvor 

kosmonaut er den russiske. Kineserne og inderne har 

deres eget ord, hhv. taikonaut og vyomanaut (fra sanskrit, 

himmel eller rum). (-red.)  

http://www.schillerinstitut.dk*/
http://schillerinstitut.dk/si/?p=12339


Schiller Instituttet: Hvad betyder Ruslands militære tilbagetrækning fra Syrien for den fredsproces, der er begyndt i Genève? 

 

2 

militært skift og et skift omkring det diplomatiske bord, 

der i øjeblikket finder sted i Genève. Rusland har en 

permanent flådebase, der er fuldt ud etableret og mere 

sikret end på noget tidligere tidspunkt ved havnen i Tar-

tus; og de har nu en stor luftbase i Latakiaprovinsen. Og i 

går udstedte præsident Putin en erklæring, hvor han sag-

de, at, hvis omstændighederne ændrede sig, hvis freds-

processen ikke skrider frem, så kan der indsættes russiske 

forstærkninger i Syrien, ikke i løbet af dage, men timer. 

Og den nødvendige infrastruktur er helt klart på plads 

for, at dette kan ske. 

Men hr. LaRouche ønskede at fremkomme med en 

meget større og mere fundamental pointe om det, der 

foregår her. Det, han understregede, er, at man ikke kan 

overse den kendsgerning, at krigen stadig foregår. Vi ved 

ikke, hvordan tingene kommer til at udspille sig; det, vi 

ved, er, at der har fundet en forandring af omstændighe-

derne sted. Der fandt i realiteten en stor forandring af 

omstændighederne sted, der begyndte den 30. september 

sidste år, da den store, russiske tilstedeværelse begyndte. 

Og da situationen systematisk skiftede fra dette tidspunkt 

og fremefter; og alligevel sagde visse politiske ledere i 

verden samtidigt – talsmanden for den jordanske rege-

ring; Staffan de Mistura, FN’s repræsentant for Syrien – 

de sagde alle sammen, »Vi er ikke overraskede over præ-

sident Putins meddelelse i mandags«. I Jordans tilfælde 

var det jordanske militærs stabschef, og det syriske mili-

tærs stabschef, begge i Moskva sidste oktober; og de 

mødtes med den russiske forsvarsminister Shoigu og med 

præsident Putin. Og de fik klart at vide, at den russiske 

mission ikke var en permanent mission; men at det var en 

begrænset mission både mht. størrelse og varighed. Og 

at, når omstændighederne nåede så langt, hvor det blev 

muligt at nå frem til en diplomatisk løsning på krisen i 

Syrien, så ville man begynde at trække de russiske styr-

ker tilbage. 

Som Matt påpegede mht. dækningen i New York Ti-

mes, så kløede folk i Vesten sig i nakken, fordi de nægte-

de at tage det faktum til efterretning, at Putin er en strate-

gisk tænker. Og meget ofte er det, han siger – i de fleste 

tilfælde, faktisk – præcis, hvad han har til hensigt at gøre; 

men han vil ikke gøre det på en forudsigelig måde. Han 

vil gøre det på en måde, der vil overraske dig. Og den 

største overraskelse er, at de fleste politiske tænkere i 

Vesten, de fleste embedsfolk i regeringer i Vesten, er 

ignorante og fordomsfulde. Så deres egne fordomme 

forhindrer dem i at forstå, hvordan Putin tænker om disse 

ting. Deres egne fordomme forhindrer dem i at forstå, 

fordi de ikke er i stand til at tænke på denne strategiske 

måde. Problemet er imidlertid, at vi stadig befinder os i 

en tilstand af krig; og denne tilstand af krig vil fortsætte, 

indtil visse ting, der går langt ud over Syriens grænser, 

sker. 

Indtil Det britiske Imperium ophører med at eksistere, 

vil der være en tilstand af krig på denne planet. Vi ser det 

ikke nødvendigvis som den form for krig, folk normalt 

tænker på – soldater, der skyder, artilleriet, der affyrer, 

bombefly, der kaster bomber. Se, hvad der foregår netop 

nu i Brasilien. Det britiske Imperium fører krig imod det 

nye, fremvoksende globale system centreret omkring det 

asiatiske Stillehavsområde. De forsøger at destabilisere 

Brasilien, som er et stiftende medlem af BRIKS. Der er 

en lignende indsats i gang for at destabilisere Zuma-

regeringen i Sydafrika; for Sydafrika er det seneste land 

til at gå med i BRIKS-initiativet. 

Så der foregår alle mulige former for problemer; man 

kan ikke se frem til en forventning eller fremskrivning af, 

hvad der kommer til at ske gennem den situation, der nu 

er i gang på jorden i Syrien eller i Genève, ud fra en sim-

pel, lineær fremgangsmåde. Et andet eksempel: Præsi-

dent Obama er i færd med at tage en række forholdsreg-

ler, der uundgåeligt – med mindre de vendes omkring – 

vil føre til en stor konfrontation mellem USA og Kina. 

Der var tidligere på ugen i Washington Post en rapport 

fra [journalist] David Ignatius
2
, der ofte er en slags påli-

delig lækkerapport for, hvad der foregår internt i regerin-

gen. Og Obamaregeringen forbereder en konfrontation 

med Kina over det Sydkinesiske Hav; de afventer en 

afgørelse fra Domstolen i Haag på den klage, som Filip-

pinerne har indgivet. Så USA forbereder kontingenter til 

at stikke Kina i øjet, til at udføre nye provokationer imod 

Kina. De sanktioner, som præsident Obama meddelte i 

denne uge, angiveligt imod Nordkorea, er i virkeligheden 

sanktioner imod Kina; de går langt udover det, som Kina 

og USA aftalte i FN. 

Så hvis man tager alle disse faktorer i betragtning, og 

hvis man tænker på dem som en proces, og ikke simpelt 

hen som en række diskrete begivenheder, så får man en 

meget klar idé om, hvad hr. LaRouche mener, når han 

siger, at planeten generelt befinder sig i en tilstand af 

krig. Det, som denne krigstilstand sluttelig drejer sig om, 

er den kendsgerning, at der er en ny, fremvoksende frem-

tid centreret omkring det asiatiske Stillehavsområde. Den 

defineres af Kinas økonomiske initiativer, af politikken 

for Ét bælte, én vej (også kaldet det økonomiske Silke-

vejsbælte, -red.), og i særdeleshed af Kinas systematiske 

plan om samarbejde med andre nationer om den form for 

rumforskning, som engang var amerikansk politiks vare-

mærke; men som ikke er blevet opgivet. Præsident Oba-

ma har tilbragt de seneste syv år med systematisk at fjer-

ne og afmontere Amerikas rumkapacitet; og Kesha [Ro-

gers] anfører kampen for at vende denne udvikling om-

kring. 

Hvis man ser på de seneste 15 års regeringer under 

først Bush/Cheney og dernæst under Obama, så har USA 

været under britisk besættelse. Både Bush/Cheney og 

Obama var, hver på sin måde, regeringer, der stod på 

pinde for Det britiske Imperium, for den politik, som er 

det britiske finansoligarkis, og som opererer gennem 

Wall Street. Og resultatet af dette er, at USA, i realiteten 

hele det transatlantiske område, er død. Tyskland var 

engang en stor, blomstrende økonomi; det var resultatet 

af det »økonomisk mirakel«, som Franklin Roosevelt 

udtænkte for perioden efter Anden Verdenskrig; ingen 

gentagelse af Versailles, men en totalt anden fremgangs-

måde. Tyskland er nu ødelagt af den politik, der i det 

store og hele kommer fra Det britiske Imperium. Hele 

kontinental-Europa er håbløst og uigenkaldeligt bankerot; 
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og Mario Draghis meddelelse om en udvidelse af kvanti-

tativ lempelse og nulrentepolitik er en refleksion af, at 

visse folk er desperate over det faktum, at Europa og 

USA er dømt til undergang under de nuværende omstæn-

digheder. I denne udsendelse har vi i løbet af de seneste 

måneder talt om den stigende dødsrate i USA; den virke-

lige arbejdsløshedsrate; heroin-epidemien og dødsfald 

som følge af overdosis; den faldende forventede leveal-

der i USA. Alt dette er et mål for det faktum, at det trans-

atlantiske område er dødt; og det vil kun begynde at ven-

de denne død omkring, hvis der finder en revolutionær, 

fundamental forandring sted i politikken. Denne alterna-

tive politik gennemføres i det eurasiske og asiatiske Stil-

lehavsområde, anført af Kina, af Rusland, og er reflekte-

ret i den måde, hvorpå præsident Putin har navigeret den 

strategiske situation. 

Så den store trussel kommer fra det faktum, at et dø-

ende Britisk Imperium – der er uigenkaldeligt dømt til 

undergang – kæmper for sit liv og forsøger at bevare 

noget, der ikke længere kan bevares. Der var engang, 

hvor Det britiske Imperium kunne gennemtvinge et små-

ligt tyranni over lande i hele verden og opnå en vis, be-

grænset grad af stabilitet. Det er forbi. Alle bestræbelser 

inden for rammerne af Det britiske Imperiums tankegang, 

Obamaregeringens tankegang, bogstavelig talt alle de 

europæiske lederes tankegang – sandsynligvis med 

franskmændene som de værste af hele bundtet på konti-

nentet – er dømt til undergang; det fungerer ikke. Og dog 

er der en mulighed; en mulighed for hele menneskeheden 

i det, der foregår i det asiatiske Stillehavsområde, under 

anførsel af Kina, af Rusland. Indien er tydeligvis i færd 

med at træde ind for at spille en betydningsfuld rolle i 

denne nye, fremvoksende kombination, med samarbejde 

mellem nationer om mål, der går ud over nationale inte-

resser, men som adresserer hele menneskehedens interes-

ser. Egypten har fuldt ud etableret sig selv på en kurs 

mod denne nye kombination i det asiatiske Stillehavsom-

råde. 

Så dette er det større billede; dette er den ramme, in-

den for hvilken initiativet fra præsident Putin i denne uge 

skal bedømmes. Og det må bedømmes ud fra et stand-

punkt om de globale konsekvenser; og ikke blot konse-

kvenserne for de umiddelbare forhandlinger omkring 

Syrien. Selv om hans handlinger i denne uge virkelig har 

bidraget meget til at forbedre muligheden for at bringe 

denne fem år lange tragedie til en afslutning. 

 

Matthew Ogden: Tak, Jeff. Jeg vil blot tilføje, at det 

initiativ, som disse lande har taget, i høj grad har at gøre 

med det årtier lange arbejde, som hr. Lyndon LaRouche 

og fr. Helga Zepp-LaRouche har udført. Politikken for Ét 

bælte, én vej, som Kina har vedtaget, er politikken for 

den Eurasiske Landbro, som LaRouche-bevægelsen på 

enestående vis har kæmpet for i begyndelsen af 

1990’erne. Det har nu udviklet sig til Verdenslandbroen; 

og det er grundigt dokumenteret i den 350 sider store 

Specialrapport, som Executive Intelligence Review har 

kaldt »Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«
3
. 

En spændende meddelelse, fordi Jeff nævnte Egypten; 

netop i denne uge fandt der en begivenhed sted på højt 

niveau, som var sponsoreret af Transportministeriet i 

Cairo; Hussein Askary, en samarbejdspartner til 

LaRouche-bevægelsen
4
, annoncerer den formelle udgi-

velse af denne 350 sider store Verdenslandbro-rapport fra 

EIR på arabisk.  

Så man ser, at det er dette, der former diskussionen på 

allerhøjeste regeringsniveau i hele verden; de initiativer, 

som LaRouche-bevægelsen har taget i årtier. Og sluttelig 

i samme ånd; som vi meddelte sidste fredag er fr. Helga 

Zepp-LaRouche netop vendt hjem fra en meget vigtig 

rejse til Indien, hvor hun var en af talerne på en fremtræ-

dende konference på højt niveau – Raisina Dialogen. 

Hvis folk endnu ikke har set det, så er der et 30 minutter 

langt interview, som Jason Ross lavede med fr. Zepp-

LaRouche, og som er udlagt på LaRouchePAC’s webside 

tidligere på ugen.
5
 Tænk over de initiativer, som nogle af 

verdens ledende lande nu tager for at skabe fremtiden; og 

tænk over den rolle, som LaRouche-bevægelsen har spil-

let i årenes og årtiernes løb med at forme muligheden for, 

at disse initiativer i dag kan tages. 

Bliv på kanalen, larouchepac.com. God aften.                             
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 Se udførlig, dansk introduktionen til rapporten v/Helga 

Zepp-LaRouche: http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777 
4
 Hussein Askary er leder af EAP, LaRouche-bevægelsen 

i Sverige, (-red.) 
5
 En dansk oversættelse af hele interviewet med Helga 

kommer på Schiller Instituttets hjemmeside søndag, 20. 

marts. (-red.) 
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