
Goldman Sachs fik sin kæmpebonus. Vil et britisk nej til EU lede til euroens kollaps, kaos i 
EU og udløse et internationalt finanskrak værre end i 2008? NATO er i gang med den største 
militæropbygning langs Ruslands grænse siden 2. verdenskrig. Kan vi forhindre en fortsat 
konfrontationspolitik, der vil føre til atomkrig? Putin åbner den asiatiske flanke,  og Obamas 
plan for asiatisk NATO vendt imod Kina fejler. Terrorangrebet i Orlando viser, hvorfor de 
hemmelighedsstemplede 28- sider om terrorangrebet den 11. september 2001 må frigives. 
De netværk, der blev etableret og finansieret af Storbritannien og Saudi-Arabien gennem 
den såkaldte al-Yamama våbenhandelsaftale, og som blev beskyttet af FBI, stod ikke blot bag 

udåden i 2001, men står stadig bag blodige terroranslag. De er også kilden til Islamisk Stat og andre terrororganisa-
tioners store fremgang, for lande som Saudi-Arabien, Qatar og Tyrkiet har støttet dem i deres forsøg på at tage magten 
i Irak og Syrien. Læs mere på www.schillerinstitut.dk/si/?p=13111. 

Dette er en redigeret udgave af et foredrag af Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg den 9. juni 2016. Se 
foredraget og den medfølgende diskussion på www.schillerinstitut.dk/si/?p=13061.

Dong Energy: 10 mia. til Goldman Sachs
Den 9. juni 2016 blev dagen, hvor Dong Energy 

gik på Børsen som den største danske børsnotering 
nogensinde. Og det blev en god dag for Goldman Sachs. 
Investeringsbanken havde investeret omkring 8 mia. kr. for 
lidt over to år siden for at overtage 19 % af  aktierne i Dong 
Energy fra den danske stat, og i dag var disse aktier så over 
dobbelt så meget værd. Det er meget sigende for tingenes 
tilstand i Danmark, at man har valgt at give intet mindre end 

10 mia. kr. til Goldman Sachs, et af  de mest usympatiske, 
grådige og destruktive foretagender her på planeten.

Nogen vil så hævde, at man da ikke kunne vide, at det 
ville gå sådan for toogethalvt år siden, men det kunne man! 
Det sagde Schiller Instituttet til politikerne igen og igen. Vi 
sagde, at salget af  aktier i Dong Energy til Goldman Sachs 
var en kæmpe unødvendig gave til investeringsbanken. En 
gigantisk skandale, så salget måtte stoppes. Det kunne de 
fleste folketingsmedlemmer nok også godt se, men selv om 
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de fleste af  dem privat havde det skidt med denne aftale, 
så stemte de, da det kom til stykket inde i folketingssalen, 
for aftalen, for det havde de fået at vide, at de skulle gøre. 
Der var tilmed et parti, SF, som på grund af  utilfredsheden 
med aftalen forlod regeringen, men inden de gjorde det, så 
stemte de for aftalen.

Vi forudsagde finanskrakket
Det samme så vi ved folketingsvalget i 2007. Jeg advarede 

meget højlydt om, at, nu kommer krakket. Ny ryger 
finanssystemet. Jeg havde det tilmed på min valgplakat med 
sloganet: Efter finanskrakket – Magnettog over Kattegat. 
»Det er nu venner. Det er nu, der skal handles«, men man 
nægtede at lytte. Da så Lehman Brothers gik ned, det hele 
sejlede og systemet næsten var væk, til en grad, hvor alle 
centralbankerne måtte komme ind med enorme mængder 
kapital for at redde det bankerotte finanssystem, så sagde 
man bagefter: »Men der var jo ingen, der kunne forudsige, 
at det her ville ske. Alt gik jo så godt.«

Starter Brexit finanskollapset?
Noget lignende ser vi netop nu. Vi står over for noget, 

der er værre end det, vi så i 2008. Dels fordi de bankerotte 
banker er blevet både større og mere bankerotte end de var 
dengang, og fordi finansverdenen er endnu mere præget af  
spekulation end dengang – selv om man siger, at man nu 
har fået polstret bankerne og fået fjernet uansvarligheden. 
Realiteten er den, at det privatejede globale finanssystem er 
i større problemer end dengang, når dominobrikkerne først 
begynder at vælte, og det kan meget vel ske i forbindelse 
med et britisk nej til fortsat medlemskab af  EU den 23. 
juni. Men fra officielt hold tror man, at man kan tale 
problemerne væk. »Nej, nej, det har du helt misforstået. 
Nu begynder økonomien jo netop at komme i gang igen. 
Krisen er væk. Happy Days are here again«.

Parallelt med denne krise i dette transatlantiske finansielle 
system – et system styret af  private finansielle interesser, 
der ikke har været i stand til at opføre sig ansvarligt og sikre 
en velfungerende og stabil økonomi og samfundsudvikling 
– så ser vi en lignende udvikling på den strategiske front. Vi 
befinder os midt i den største militære mobilisering langs 
Ruslands grænser siden operation Barbarossa, da Nazi-
Tyskland invaderede Sovjetunionen den 22. juni 1941. Der 
er fire store vestlige militærøvelser, der nu foregår samtidigt 
tæt på Rusland.

NATO træner krig med Rusland
Den største er Anaconda 16 i Polen med 30.000 mand, 

der blev indledt gennem, at over tusind amerikanske 
faldskærmssoldater, der ankom med fly direkte fra Fort 
Brags i USA, sprang ud over Polen. Der er 35 helikoptere, 
3.000 køretøjer og dertil flådefartøjer. En kæmpe øvelse 
med primært polske og amerikanske soldater, men også med 
5.000 mand fra andre NATO-lande, deriblandt Danmark. 
Et bidrag, der skal vise, hvor solidarisk Danmark er med 
denne militære oprustning, der finder sted over for Rusland.

Samtidigt med Anaconda 16 i Polen har man så 

kæmpeøvelsen Baltops 16 (hvor også Sverige og Finland 
deltager) i Østersøen med bl.a. 35 skibe og 70 fly, og 
hvor man kommer meget tæt på den russiske enklave 
Kaliningrad. Man får ligesom markeret, at man jo godt 
kunne gå hele vejen og få løst det lille problem med den 
russiske fremskudte base i Kaliningrad.

Man afholder også øvelsen Saberstrike 16 i de tre baltiske 
lande, der jo tidligere var en del af  Sovjetunionen, men som 
nu er en del af  det forstørrede NATO, der nu grænser op til 
Rusland. Dertil kommer øvelsen Swift Response 16 mellem 
Polen og Tyskland, der involverer 5.000 mand. Samlet set 
er det altså 50-60.000 mand, der er involveret i disse meget 
store militærøvelser.

Parallelt med denne militære mobilisering, så er der en 
retorik fra USA’s side, særligt fra forsvarsminister Ashton 
Carter, som åbent siger, at USA mobiliserer og opruster 
til en mulig konfrontation med Rusland. En mobilisering, 
som man forsøger at tvinge Europa med i til en grad, hvor 
selv kredse i etablissementet begynder at blive nervøse.

Tidsskriftet Der Spiegel i Tyskland havde den 8. juni en 
stor artikel, hvor man advarer om, at Anaconda-øvelsen i 
Polen er lagt an på det helt unødvendige scenarie, at man 
udkæmper en rigtig krig med Rusland. Gennem at gøre det, 
så er NATO-alliancen gået for langt. Der Spiegel anklager 
så Polen for at være drivkraften i at mobilisere NATO 
imod Rusland, og at der derfor nok vil være en forgiftet 
atmosfære på NATO’s topmøde i Warszawa i begyndelsen 
af  juli. Polen havde bl.a. inviteret Georgien og Ukraine med 
til Anaconda-øvelsen, selv om de slet ikke er med i NATO, 
for helt bevidst at provokere Rusland. 

Selv under den Kolde Krig havde man ikke øvelser så 
tæt på Rusland, og Der Spiegels artikel kommer netop, 
som der er blevet lækket til tysk presse, at det tyske 
forsvarsministerium arbejder på en hvidbog, der siger, at 
Rusland ikke længere er en partner til Tyskland, men en 
modstander, som man må mobilisere militært imod.

Parallelt med denne øvelse forsøger USA at etablere et 
»asiatisk NATO«, der kan inddæmme og bekæmpe Kina på 
samme måde, som man forsøger at inddæmme Rusland. 
Men selv om dette er politikken, der kommer fra verdens 
tidligere enerådende magthavere, så er det heldigvis ikke 
sikkert, at det ender sådan. Vi befinder os netop nu i en 
ekstremt farlig tid, hvor provokationer eller fejltagelser 
kan føre til, at tingene løber løbsk og at vi får krig, men 
der er også et strategisk lederskab i Rusland, som forstår 
situationens alvor.

Ruslands ambassadør: Vi går ikke i fælden
Der var en dialog omkring dette i Berlingske Tidende, 

afledt af  en kronik for et par uger siden skrevet af  
Michael H. Clemmesen, dansk pensioneret brigadegeneral 
og militærhistoriker, hvor han beskrev disse øvelser og 
konkluderede, at de er så provokerende over for Rusland, 
at Rusland er tvunget til at reagere. Clemmesen siger selv, at 
han ikke bare er en stemme ude i hampen, men er i tæt dialog 
med andre eksperter blandt vore NATO-allierede, der er 
aktive i De baltiske Lande og i området omkring Østersøen.
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Clemmesen præsenterer måske i virkeligheden det, der 
kunne være intentionen bag disse øvelser: At man serverer 
en superpakke af  provokationer imod Rusland for at 
fremtvinge en russisk modreaktion, allerhelst den, at de 
invaderer De baltiske Lande. Clemmesen siger direkte, at 
Rusland må være klar over, at vinduet er ved at blive lukket. 
Når vi er nået på den anden side af  NATO-topmødet i 
Warszawa, og det er blevet besluttet at have permanent 
tilstedeværelse af  NATO-tropper i De baltiske Lande og 
Polen, så er det for sent. Det er altså nu, Rusland skal gå 
militært ind i Baltikum, hvis man har tænkt sig at erobre det.

Der er lykkeligvis ikke noget, der tyder på, at Rusland 
har tænkt sig at gøre det. Tværtimod svarede Mikhail 
Vanin, Ruslands ambassadør til Danmark, Clemmesen med 
en kommentar til Berlingske Tidende, hvor han sagde, at 
»Han tager fuldstændig fejl. Rusland vil ikke gøre noget 
aggressivt. Vi vil ikke dramatisere øvelsen, men vi vil 
holde øje med den. Men vi synes ikke, at øvelsen er klog. 
Den er en provokation, og Danmark burde ikke deltage i 
dette anti-russiske show«. »Fred og velstand er i Ruslands 
interesse, og vi vil leve i fred med Europa – hele Europa. Vi 
forstår også, at vore militære budgetter er meget forskellige, 
og nok så afgørende at forstå er følgende: Hvis det skulle 
komme til en krig, ville det ikke bare være en konflikt. Det 
vil være en krig indtil den totale udryddelse. Det vil være 
enden, og det ønsker ingen,« sagde Vanin. Det må man jo 
håbe, at han har ret i.

Der er foreløbigt intet, der tyder på, at Rusland lader sig 
provokere til at give Vesten en undskyldning til at fortsætte 
den mobilisering for krig, som man netop nu er i gang 
med. Samtidigt er Putin i gang med nye overraskende træk, 
i lighed med den genistreg, der fandt sted for et halvt år 
siden, da Rusland gik massivt ind for at hjælpe Syrien imod 
Islamisk Stat (IS). Det skete på et tidspunkt, hvor USA 
og Storbritannien havde lykkedes med at få gennemført 
sanktioner imod Rusland, og hvor man spredte fortællingen 
om Rusland som et ene og forladt land, der snart måtte 
falde til patten og underkaste sig USA’s diktat. 

Ruslands nye asiatiske flanke
Men hvor det for seks måneder siden var et spørgsmål 

om tid, før Assad-regeringen ville falde og IS kunne overtage 
hele Syrien, og man efter terrorangrebet i Paris sagde, at det 
var umuligt at stoppe IS, så viste Rusland noget andet. USA 
havde stået i spidsen for en koalition på 60 lande (inklusive 
Danmark), der påstod, at de bekæmpede IS i Irak og Syrien, 
men på trods af  det vandt IS stadigt mere frem.

Men efter at Rusland gik ind med massiv hjælp til de 
syriske regeringsstyrker, så skiftede billedet totalt. Efter fire 
måneder var balancen tippet i en grad, hvor IS er på hælene 
og USA og dets allierede er tvunget til også at angribe IS for 
at Rusland ikke skal få hele æren for at have nedkæmpet IS. 

På lignende vis ser vi nu, at Putin flytter scenen fra 
Europa til Asien. Den japanske statsminister Abe tog til 
et møde med Putin for et par uger siden på et tidspunkt, 
hvor man ellers var ved at forberede det kommende G7-
topmøde i Japan og Obamas besøg til Hiroshima, der 

fandt sted for en uge siden. Obama skulle ud over Japan til 
Vietnam og forsøge at organisere dette  »asiatiske NATO«, 
der kan inddæmme Kina. Midt i disse forberedelser fik Abe 
en invitation til at komme til Rusland, som han ikke kunne 
sige nej til. På trods af  stor modstand fra Washington 
tog Abe til Rusland og mødtes med Putin, og man indgik 
forskellige økonomiske aftaler, men der blev samtidigt også 
åbnet op for, at Japan kunne få lov til at være med til at 
bygge og investere i Rusland, i lighed med, hvad Kina har 
fået lov til. Dertil kom muligheden for en fredsslutning 
mellem Rusland og Japan, der aldrig er blevet til noget 
tidligere pga. uenighed om tilhørsforholdet for nogle af  de 
Kyrilliske Øer.

Japan og Sydkorea vejer ellers tungt i det amerikanske 
forsøg på at etablere en militær alliance rettet imod Kina, 
og dertil kommer Indien, Fillippinerne, Vietnam og andre 
lande.

G7 handlingslammet – Japan går nye veje
På det efterfølgende G7-topmøde i Japan var der så et 

kæmpe slagsmål om, hvad man skulle melde ud og gøre 
netop nu. Japans statsminister Abe advarede om, at verden 
nu står over for et kollaps, der er større end kollapset 
af  Lehman Brothers. Derfor bør G7 glemme alt om 
nedskæringer, men i stedet mobilisere for at undgå, at det 
hele bryder sammen. Man må sætte gang i økonomien. Men 
det kunne han ikke få igennem på topmødet, for Obama, 
briterne og tyskerne var imod. Der kom derfor ikke en 
fælles handlingsplan i forbindelse med topmødet.

Dagen efter annoncerede Abe i stedet, at Japan selv går 
i gang med et massivt stimulus-program for den japanske 
økonomi. Man vil fremrykke bygningen af  det store nye 
magnettognet, som Japan allerede har vedtaget, at man 
skal bygge. Et net, der skal erstatte og overgå det berømte 
Shinkansen højhastighedstognet mellem de store japanske 
byer, og øge hastigheden fra de nuværende maksimale 320 
km/t til fremtidige knap 600 km/t. Det er kæmpemæssige 
ingeniørprojekter, da størstedelen af  banen vil blive 
sprængt gennem bjergene. Samtidigt har man besluttet en 
lang række andre tiltag, blandt andet tiltag for de fattigere 
dele af  befolkningen, der skal stimule det japanske forbrug.

Manglende tilslutning til asiatisk NATO
Obamas planer om at få etableret et asiatisk NATO 

gik heller ikke særlig godt på anden vis. Obama besøgte 
Vietnam, hvor som bekendt mange amerikanere (og langt 
flere vietnamesere) mistede livet i Vietnamkrigen. Obama 
havde den gave med, til at cementere et kommende godt 
militærsamarbejde, at Vietnam nu igen må få lov til at købe 
amerikanske våben. Det førte dog ikke til, at Vietnam 
indvilligede i at blive en vasal for USA i kampen mod Kina. 
Tværtimod slog Vietnam fast, at man meget gerne vil have 
gode relationer med USA, men at det ikke kommer til at 
ske på bekostning af  Vietnams relationer med dets naboer.

Den kommende filippinske præsident, Rodrigo Duterte, 
der bliver indsat den 30. juni, har også annonceret et opgør 
med den politik for konfrontation med Kina, som den 
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nuværende præsident Benigno S. Aquino III har stået for, 
idet Aquino på amerikansk opfordring rejste en retssag 
ved den internationale domstol i Haag, for at gøre krav på 
nogle øer, der i dag er under kinesisk kontrol. Han har også 
uden om det filippinske senat, og i strid med Filippinernes 
grundlov, givet USA lov til igen at etablere baser i landet. 
Duterte har meldt ud, at han tværtimod har tænkt sig et tæt 
samarbejde med sin kinesiske nabo. Det første han gjorde, 
da det var klart, at han havde vundet præsidentvalget, var at 
mødes med den kinesiske ambassadør.

Obamas planer om at skabe en fælles asiatisk front 
imod Kina, i lighed med den fælles europæiske front imod 
Rusland, som man forsøger at opretholde i Europa, har 
derfor ikke haft en blid medfart. Det store udestående 
spørgsmål er så, hvad Sydkorea gør, når nu Japan aktivt 
er begyndt at samarbejde med Rusland og samtidigt har 
annonceret, at man ønsker at tale mere med Kina. På den 
nylige årlige asiatiske Shangri La-sikkerhedskonference i 
Singapore, hvor USA, Kina og Rusland også var til stede, 
havde den kinesiske repræsentant, vicestabschef  Sun 
Jianguo, ikke færre end 17 bilaterale møder med andre 
landes repræsentanter, og den japanske forsvarsminister 
fortalte, at han egentlig gerne ville besøge den kinesiske 
forsvarsminister. Derfor er der endnu større pres på 
Sydkorea, der huser 30.000 amerikanske soldater. 

Vælger Sydkorea USA eller Kina?
Men ved siden af  sin tætte alliance med USA har 

Sydkorea haft en voksende integration med den kinesiske 
økonomi. Denne samhandel er vokset enormt med de nyligt 
indgåede frihandelsaftaler, og ser man på Koreas geografiske 
placering, er det jo ikke så mærkeligt. Sydkorea har samtidig 
vedvarende problemer med det uforudsigelige Nordkorea, 
som USA formelt beskytter Sydkorea imod, med som kun 
kan håndteres i samarbejde med Kina og Rusland. 

Obama forsøger at bruge problemerne med Nordkorea, 
som i høj grad er blevet forværret af  USA’s politik for 
regimeskifte, til at få Sydkorea til at gå med til at opstille 
THAAD-anti-missilsystemer, der nominelt ville være 
rettet imod nordkoreanske missiler, men som kan bruges 
defensivt og offensivt imod Kina og Rusland.

Hvad vælger Sydkorea så at gøre? For Sydkoreas egen 
skyld er man tvunget til at gå med i den nye sikkerhedspolitiske 
arkitektur, baseret på Kinas politik for økonomisk 
samarbejde og udvikling, der er ved at blive etableret i Asien. 
En sikkerhedsarkitektur, der negerer de amerikanske krav 
om, at nu skal man vælge side og enten være venner med 
amerikanerne eller med Kina. De fleste asiatiske lande siger 
nu åbent, at de gerne vil være venner med USA, men ikke 
på bekostning af  venskabet med Kina og andre naboer. Man 
vil have begge dele og ønsker i stedet, at USA og Europa 
tilslutter sig den kinesiske win-win-politik.

Denne nye sikkerhedspolitiske arkitektur, der er ved 
at tage form i Asien, er ikke en kolos på lerfødder. Hver 
eneste dag vokser mængden af  infrastrukturprojekter og 
samarbejdsaftaler de asiatiske lande imellem – med Kina 
som den økonomiske drivkraft. Landene bliver stadig 

dybere integreret til fælles fordel. Den Nye Silkevej er 
allerede ved at blive en realitet. Det er ikke blot Kina, men 
også Rusland, som er en afgørende del af  alt dette. F.eks. 
annoncerede Sydkorea og Rusland netop en udvidelse af  
deres samarbejde inden for kernekraftteknologi.

Clemmesen skrev, at vinduet er ved at blive lukket, og at 
russerne må skynde sig at invadere Baltikum, hvis de skal 
nå det inden NATO komme på plads i De baltiske Lande 
og Polen. Nogen vil så korrekt indvende, at fordi der er 
udstationeret 5.000 NATO-soldater, så vil de ikke være i 
stand til at stoppe aggressive militære planer, som Rusland 
måtte have. De vil blot være en snubletråd, som, hvis de 
bliver angrebet, vil tvinge de andre NATO-lande til at 
svare igen militært. I lighed med situationen fra før Første 
Verdenskrig i 1914, hvor de forskellige alliancer betød, at, 
når  et land først blev angrebet, så var alle i krig.

Asien overtager globalt lederskab
Men der er altså et langt større og vigtigere skifte, der er 

ved at blive etableret. Asiens rolle vokser dag for dag, både 
økonomisk og strategisk, mens G7-landenes betydning 
mindskes, specielt de amerikanske og europæiske dele. Siden 
2008 har der været noget nær nulvækst i Europa og USA, 
mens de asiatiske lande fortsat har bevæget sig fremad i høj 
fart. Det vindue, der er ved at lukke sig, er ikke Ruslands 
mulighed for at gå på militært eventyr i Østeuropa. Det er 
Vestens mulighed for, vis-a-vis sin overlegne økonomiske 
position og USA’s overlegne militære styrke, at kunne 
diktere til resten af  verden, hvad de skal og ikke skal.

Øvelserne i Polen, Baltikum og Østersøen er, sammen 
med den medfølgende konfrontationspolitik, et desperat 
forsøg på at tvinge Rusland og Kina til at parere ordrer fra 
Vesten. Men der er ingen chance for, at det vil virke. Hvis 
der er noget, som man burde have lært i løbet af  de senere 
år, så er det, at Rusland med Putin i spidsen ikke kommer 
til at bakke ned. Putin vil lave strategiske modtræk, der 
vil komme som en stor overraskelse for Vesten og skabe 
problemer, som man ikke havde set komme. Det samme 
gør sig gældende for Kina. 

Man har ingen illusioner om, at den meget prominente 
rolle, som Kina pludselig indtager pga. den enorme 
økonomiske vækst, som Kina har gennemgået, kommer 
til at blive stiltiende accepteret af  alle andre lande. Lande 
som USA, der har været vant til at diktere, hvad der skulle 
foregå, regner Kina og Rusland ikke med, kommer til at 
sidde med hænderne i skødet og blot acceptere den nye 
orden. Man ved, at det er et spændingsfyldt farvand, man 
har bevæget sig ud i, men der er ingen vej tilbage. Man vil 
aldrig igen acceptere en unipolær verdensorden, hvor USA 
eller andre lande kan diktere, hvad der skal ske. Man kræver 
en multipolær verdensorden, hvor alle lande kan være med 
til at bestemme.

Ensidigt missilfosvar vejen til atomkrig
Der er ikke en dag, hvor Rusland ikke på en eller anden 

måde kommunikerer, at det, man er bekymret over, ikke så 
meget er, at NATO måtte have nogen soldater i Østeuropa, 
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men i langt højere grad det anti-ballistiske-missil-
forsvarssystem, som NATO i længere tid har været i gang 
med at opbygge. Selv om det bliver kaldt et forsvarssystem, 
kan det nemlig bruges til et angreb på Rusland. Det samme 
udstyr, som skal affyre missiler, der skal skyde andre 
missiler ned, kan nemlig også affyre missiler til at angribe 
fjendtlige bombemål – og systemet vil samtidigt også 
kunne bruges til at håndtere et eventuelt modangreb fra 
Rusland, hvis USA gennemfører et førsteslagsangreb for at 
uskadeliggøre den russiske atomslagstyrke. Rusland mener, 
at et effektivt forsvar imod russiske missiler kunne friste 
USA til at angribe Rusland for atter at kunne regere i en 
unipolær verden.

Efterkrigstidens terrorbalance forhindrede anvendelsen 
af  atomvåben gennem, at modsvaret til en anvendelse ville 
medføre den totale udslettelse af  alle. Nu er Rusland bange 
for, at USA og dets allierede tror, at man vil kunne vinde 
en krig. NATO’s anti-missil-forsvar er først helt på plads 
om et par år, og Rusland og Kina er løbende i gang med 
at træffe modforholdsregler, men hvis systemet først er 
blevet etableret, så vil Rusland forberede at slå systemet 
ud med brug af  atomvåben, så snart man er bange for, at 
Vesten måtte være på vej til at angribe. Det gælder Polen 
og Rumænien, men også Danmark, da vi som bekendt har 
indvilget i, at danske fregatter skal være en del af  det såkaldte 
AEGIS-system. Når Polen, Rumænien og Danmark har 
gjort sig til en del af  disse systemer, har vi altså også gjort 
os selv til et primært mål for et atomangreb, og det burde 
man nok reflektere lidt over.

Rusland-Kina-Indien står sammen
Men kan vi forhindre, at krigen kommer, så befinder vi 

os meget snart i en helt forandret verden. Vi har tidligere 
beskrevet den nye geometri, der opstod gennem BRIKS-
samarbejdet. Men nu er det lykkedes for Storbritannien og 
USA at svække samarbejdet gennem det regimeskifte, man 
i hvert fald midlertidigt har fået gennemført i Brasilien. 
Resten af  Mellem- og Sydamerika er også hårdt ramt af  
politikken for regimeskifte, og Wall Street styrer nu flere af  
de store nøglelande, der før allierede sig med BRIKS. Nu, 
hvor man har fjernet B’et i BRIKS, arbejder man så på at 
fjerne S’et, gennem at få regimeskifte i Sydafrika.

Men når det gælder Rusland, Kina og Indien, så har man 
ikke været i stand til at sabotere samarbejdet, selv om man 
fra britisk og amerikansk side har arbejdet hårdt for at få 
Indien vendt imod Kina. Disse bestræbelser var årsagen til, 
at Indiens statsminister Modi blev inviteret til USA og fik 
mulighed for at tale til den samlede amerikanske kongres, 
en ære, der ikke er alle beskåret. Obama ville vise, hvor 
tæt venskabet var i håb om, at man kunne bryde Indien fri 
af  samarbejdet med Rusland og Kina. Men det skete ikke. 
Modi tog pænt imod den amerikanske indbydelse, men 
takkede pænt nej tak til et tættere militært samarbejde.

Møder mellem statsministrene og udenrigsministrene 
fra Rusland, Kina og Indien foregår stadigt oftere, nu med 
blot måneders mellemrum. Man arbejder meget bevidst for 
at udbygge alle forbindelser og relationer landene imellem.

Vestligt finanssystem lever på lånt tid
Mens Asien således er i gang med at etablere et 

samarbejde baseret på teknologisk, videnskabelig og 
økonomisk udvikling for alle, er USA og Europa fanget i 
sumpen af  det bankerotte transatlantiske finansielle system. 
Det store spørgsmål er blot, hvornår dominobrikkerne 
begynder at falde, og systemet endegyldigt kan lægges i 
graven og erstattes af  et nyt og bedre. Den 23. juni stemmer 
man i Storbritannien om, hvorvidt man skal blive i EU eller 
forlade den synkende skude.

Stemmer briterne, som meget tyder på, for at forlade 
EU, så har vi balladen. Det blev åbent diskuteret på G7-
topmødet i Japan. Finanspressen i Storbritannien diskuterer 
heller ikke så meget andet. Det skyldes ikke så meget de 
direkte konsekvenser, for Storbritannien er jo ikke med i 
euroen og har kun været et problembarn for samarbejdet 
i al den tid, Storbritannien har været med. Et EU uden 
Storbritannien ville jo nok have lettere ved at blive enige. 
Men hvis Storbritannien melder sig ud, så er det signalet 
til, at EU-projektet er forbi. Det er rotterne, der forlader 
den synkende skude. Derfor truer det med at trække tæppet 
væk under EU og euroen. Og det ser ud til, at det britiske 
kongehus og vægtige dele af  det britiske etablissement slet 
ikke har noget imod det.

Får vi en britisk beslutning om at forlade EU, så er 
det meget uforudsigeligt, hvad der vil ske, men selv, hvis 
det ikke sker, så stopper balladen ikke, for råddenskaben 
i finansverdenen er ufattelig stor. Deutsche Bank er ikke 
bare den største tyske bank, men også verdens største 
derivathandler, og selv om den hedder Deutsche Bank, er det 
i dag i virkeligheden mere en britisk bank, der styres fra City 
of  London. Deutsche Bank kan når som helst gå ned med 
flaget, og så har man en Lehman Brothers i overstørrelse. 
Folk i finansverdenen verden rundt forsikrer sig imod 
finansielle ulykker gennem derivater fra Deutsche Bank, 
men hvad sker der, hvis forsikringsselskabet er bankerot? 
Pga. bankens centrale rolle i handlen med derivater, så vil 
det forsætte hele finanssystemet i uoverskuelige problemer. 
Det vil være svært at vide, hvem der er solvent og hvem der 
er bankerot. Hvem der egentlig ejer hvad. 

Det er afgørende, at man er klar til at håndtere det 
her. I Danmark må der ligge nødplaner klar for, hvordan 
vi håndterer den kommende krise, der vil være værre end 
den, som vi oplevede i 2008. Vi må håndtere den langt 
mere gennemtænkt, end hvad man gjorde dengang. Vi må 
denne gang gøre det, vi burde have gjort i 2008, nemlig 
lave en Glass/Steagall-lignende bankopdeling, lave en 
sanering af  finanssystemet og få adskilt normale ind- og 
udlånsaktiviteter i bankerne fra spekulation. Kun gennem 
at gøre det, kan vi skabe et fundament, der gør det muligt 
at redde den normale bankaktivitet. Samtidigt skal vi have 
genetableret et realkreditsystem, der ikke blot er en malkeko 
for grådige bankfolk og deres aktionærer.

Nogle folk var lidt rystede over, at Nordea blev afsløret 
som en meget velvillig medhjælper til skatteunddragelse i 
de såkaldte Panamapapirer, med accept af  den nuværende 
ansvarshavende direktør. Hvordan kan han dog være med 
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til, at selskabets tidligere direktør i Rusland snyder den 
russiske stat for skat? Men hvis blot det kan foregå uden 
for offentlighedens søgelys, så er det ikke noget bankfolk 
skammer sig over. Det er jo netop den form for berigelse 
af  de få på fællesskabets bekostning, som de er ansat til 
at administrere. Deres formål er ikke deres kunders eller 
fællesskabets bedste, men at berige deres aktionærer og 
deres rige venner.

Glass/Steagall-bankopdeling
Vi skal have adskilt normal bankaktivitet fra spekulation 

og svindel. Vi skal ikke have finansielle supermarkeder, der 
er »Too big to fail and To big to jail« (banker, der er for 
store til, at man kan lade dem gå ned, eller sætte bankfolk 
i fængsel, når de bryder loven). Vi skal have en opdeling 
af  aktiviteterne i finansverdenen og så i gang med det, 
som Kina gør så godt, og som Japan nu også er ved at gå 
i gang med: National kreditskabelse. Der kommer ikke 
til at blive skabt den nødvendige finansiering for store 
infrastrukturprojekter, hvis vi overlader det til private 
banker. Det bliver gennem udstedelsen af  statsgarantier 
og offentlig kreditskabelse, der etablerer rammerne for 
den nye økonomiske verdensorden. Når disse forbedrede 
økonomiske rammer så er der, så vil private selskaber have 
masser af  muligheder for at tjene gode penge gennem at 
bidrage med deres ekspertise. Men det er staten, der skal 
sikre, at de store infrastrukturprojekter som Kattegatbroen, 
Femern Bælt-tunnellen, Helsingør-Helsingborg-forbindel 
sen og et dansk magnettognet bliver bygget.

Samtidig skal vi investere i de nye videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, som vil etablere fundamentet 
for fremtidens samfund og økonomi. Som f.eks. kernekraft, 
fusionsenergi, rumforskning, ikke bare månedrift på Månen 
for at udvinde Helium-3, der kan bruges til fusionsenergi 
her på Jorden, men også bemandede missioner til Mars og 
meget mere. 

I denne nye verdensorden er det i dag Asien, der fører 
an i denne udvikling. Rusland og Kina er nået længst, 
men Indien og andre lande i Asien er også fast besluttet 
på at sætte deres aftryk andre steder end på Jorden. Det 
afgørende spørgsmål er derfor: Kan vi få Europa og USA 
til at bryde med denne konfrontationspolitik og i stedet gå 
med i samarbejdet med Kina, Rusland, Indien og denne 
fremvoksende nye økonomiske og politiske verdensorden.

Europa må bryde med USA’s politik
Her spiller Europa en nøglerolle. Ser man på USA, så 

er primærvalgsæsonen ved at være forbi, og republikanerne 
har valgt Donald Trump, som er ganske uegnet 
præsidentmateriale, og demokraterne har valgt Hillary 
Clinton, som er langt dårligere end efternavnet antyder. Hav 
ingen illusioner om Hillary Clinton. Hvad godt, der end 
måttet have været i hende, forsvandt, da hun accepterede at 
være udenrigsminister for Barack Obama og besluttede sig 
for at kæmpe for og forsvare hans politik. Hun har siden 
været i forreste linje, når det gjaldt konfrontation og krig. 
Selvfølgelig ikke gennem selv at risikere liv og lemmer på 

slagmarken, men ved i sikker afstand bag sit skrivebord at 
starte krige, som betød død og ødelæggelse for millioner af  
andre. Han har vist sig som en ægte kyllingehøg, og der er 
derfor ikke grund til at tro, at hun som præsident ville gøre 
noget andet.

Obama har været en loyal marionet for briterne, og 
det er den rolle, som Hillary har tilbudt at videreføre. Den 
britiske general sir Richard Shirreff, der tidligere var vice-
øverstbefalende for NATO’s styrker i Europa, udgav for 
nylig en bog med den skæbnesvangre titel »2017: Krig med 
Rusland«. Bogen er en fiktion fortælling, baseret på ideen 
om Ruslands forsøg på at genetablere et nyt Sovjetunionen, 
som fører til, at Vesten kommer i krig med Rusland. Da han 
så i et interview blev spurgt om, hvem der skulle lede denne 
kommende krig imod Rusland, og om det ville være et af  
de historiske tidspunkter, hvor situationen skaber ham, der 
skal tage lederskab, så svarede Shirreff: »Ikke ham, men 
hende«. Hillary Clinton.

Hillary Clinton er åbenbart allerede nu udset til at være 
den, der kan fortsætte denne konfrontationspolitik, som 
har været ført i lige linje fra Bush-Cheney-administration til 
Barack Obama og nu skal fortsættes af  en Hillary Clinton-
administration.

At disse planer allerede nu er på plads gør det desto 
mere vigtigt, at Europa spiller en afgørende positiv historisk 
rolle. Europa må klart og tydeligt melde fra over for denne 
politik. Hvis et par nøglelande i Europa gør det, så vil denne 
politik falde fra hinanden. Man kan ikke gennemføre en 
konfrontationspolitik over for Rusland, hvis Europa ikke er 
med. Vi kan påvirke tingene, og derfor er der ingen borgere 
i Europa, der kan tillade sig at ligge i hængekøjen, fordi de 
hævder, at de jo alligevel intet kan gøre. 

Tid til handling
Det kan man, og det bør vi. Det er grunden til, at vi fra 

LaRouche-bevægelsen og Schiller Instituttet er ude med en 
appel om, at de forskellige lande skal sige fra eller boykotte 
det kommende NATO-topmøde i Warszawa den 6.-7. juli. 
Man må på alle niveauer sige fra over for denne politik, 
og det er måden, som man kan stoppe det på – måske i 
samarbejde med effekterne af  det kollaps, der er på vej, 
og som er den store joker i det, der forestår. Hvad sker 
der under sådan et finanssammenbrud? Der er selvfølgelig 
også den fare, at man, som så mange gange før i historien, 
vælger, at, fordi der er et sammenbrud på vej, så må man 
hellere sørge for at starte krigen inden, og bruge den til at 
forsøge at styre begivenhederne.

Alle må melde sig under fanerne, og en anden måde 
er at deltage i den internationale konference, som Schiller 
Instituttet vil afholde i Berlin den 25.-26. juni, for at kunne 
være med til at tippe balancen i Tyskland til fordel for fred og 
samarbejde i stedet for konfrontation og krig. Da Danmark 
har en så tæt forbindelse med USA og Storbritannien, så 
er det også tilfældet, at, hvis statsmænd her i Danmark 
kom ud og meldte fra over for denne politik og krævede en 
forandring, så ville det være med til at tippe balancen. 

Lad os derfor beslutte at gøre en afgørende forskel.
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INTERNATIONAL APPEL 
Warszawa-topmødet forbereder krig –  
Tiden er inde til at forlade NATO nu! 

30. maj 2016: Følgende appel cirkuleres internationalt, inklusive på den internationale LaRouche-bevægelses 
websider: 
Det forestående NATO-topmøde i Warszawa den 8. – 9. juli forventes at blive endnu en provokation mod Rusland. 
Ved at underskrive denne appel siger vi ”stop” denne optrapning mod atomkrig, før det, der er uigenkaldeligt, 
indtræffer! 
Dette er en alvorstung time. En ny missilkrise er under opbygning, som et spejlbillede af den, der i 1962 førte til, at 
Sovjetunionen deployerede atomsprænghoveder på Cuba, på USA’s dørtærskel. I dag er situationen omvendt. 
Dengang bekæmpede NATO Warszawa-pagten; i dag organiserer NATO et topmøde i Warszawa! 
 
Vi, der underskriver dette, observerer, at NATO gennemfører en provokerende ”inddæmningspolitik”, som følger: 
 

1) NATO’s uophørlige udvidelse mod øst mod Ruslands grænser, på trods af de garantier, som Vesten gav 
Gorbatjov i 1989, om, at dette ikke ville finde sted; 

2) Deployeringen af Aegis-missilforsvarssystemet i Rumænien, Polen, Tyrkiet og Spanien. Disse våben, der er 
udstyret med MK41 raketaffyringsinstallationer, kan bruges til defensive missioner (til lands, til vands og i 
luften), men også til offensive angreb med atomvåben; 

3) Den planlagte, permanente rotationsdeployering i de Baltiske Stater, Polen og Rumænien af fire bataljoner 
med 1000 soldater i hver, samt tungt udstyr; 

4) Skabelsen af en ”Nordisk Front” imod Rusland, der består af en alliance mellem NATO-medlemmerne 
Danmark, Island og Norge, med tilslutning af NATO’s ”Partnerskab for Fred” (Sverige og Finland); 

5) Moderniseringen af atomvåbnene, især B61-12-bomben og de Langtrækkende Standoff (LRSO) 
Krydsermissiler, der har base i Tyskland. Den amerikanske senator Dianne Feinstein sagde om disse våben: 
”De såkaldte forbedringer af dette våben synes at være udtænkt … til at gøre det mere anvendeligt og hjælpe 
os med at udkæmpe, og vinde, en ’begrænset’ atomkrig”. 

 
For at gøre en ende på denne trussel kræver vi: 
 

1) At vores regering vedtager ”den tomme stols” politik (boycott) ved det næste NATO-topmøde i Warszawa; 
2) At vores regering annoncerer sin hensigt om at forlade NATO, der ikke længere har nogen ”raison d’être” 

(eksistensberettigelse) 
 
For at undgå den aktuelle nedtælling til atomkrig kræver vi også, at vores regering uden yderligere udsættelse skaber 
betingelserne for en ny, global freds- og sikkerhedsarkitektur, baseret på det win-win-samarbejde, som BRIKS har 
foreslået, et samarbejde, som det er i Europas og USA’s egen interesse at deltage i. 
Den enorme indsats, der i det 20. århundrede blev gennemført for krig, må i dag mobiliseres for fred og gensidigt 
samarbejde! 
 
 
Underskriv denne appel:_________________________________________________________________________ 
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På trods af desperate forsøg på at opretholde et 
del-og-hersk spil i Asien, vil de asiatiske lande det 
anderledes. Den stærke alliance mellem Rusland og Kina 
har ført til, at Kinas politik for Den Nye Silkevej er ved 
at smelte sammen med Ruslands arbejde for en Eurasisk 
Union. Indien er nu også blevet en stadig fastere del af 
udviklingsalliancen og nu kommer resten af Asien med. 
Obama forsøgte med sit besøg til Japan og Vietnam at 
få etableret et asiatisk NATO rettet imod Kina, men det 
har ikke vundet opbakning. I stedet er Japan, i lighed 
med de andre asiatiske lande, ved at knytte tætte bånd 
med Rusland-Kina-Indien-aksen. Kinas win-win-politik 
vinder frem i Asien og i resten af verden.

Den 9. juni fik vi så endelig tal på, hvor stor Danmarks gave til den grådige 
spekulationsbank Goldman Sachs blev. Ved børsnoteringen af Dong Energy 
var den aktiepost på 19 % af selskabet, som Goldman Sachs havde købt for 8 
mia. kr. for blot 2 1/2 år siden, vokset til over 18 mia. En gevinst på omkring 10 
mia. Hvorfor lyttede de danske folketingsmedlemmer ikke til Schiller Instituttet 
og deres egen samvittighed, da man skulle stemme om salget? Har man lært 
noget af det og vil lytte til Schiller Instituttet - inden det næste store finanskrak 
finder sted? Danmark må omgående gennemføre en Glass/Steagall-bankop-
deling, så vi ikke længere holder hånden under spekulationsforetagender som 
Goldman Sachs. Vi kan så investere statens ressourcer i store infrastruktur-
projekter og videnskabeligt og teknologisk fremskridt i stedet for at spilde dem 
på at understøtte en finansverden, der er både moralsk og finansielt bankerot.

De britiske vælgere skal den 23. juni 
tage stilling til, om Storbritannien skal 
forblive i EU eller forlade den synkende 
skude. Meget tyder på, at rotterne vælger 
at forlade skuden med et nej. Det kan blive 
udløseren for et finanskrak, der vil afsløre, 
at finansverdenen og bankerne er i dårligere 
stand i dag, end ved Lehman Brothers kol-
laps i 2008. Vil vi begå de samme fejltagelser 
som i 2008, eller har vi lært noget?

Danmark, Europa og USA må gå med i 
den nye økonomiske verdensorden for frem-
skridt og udvikling, som Kina, Rusland og 
store dele af resten af verden allerede er i 
gang med at etablere.

Ny asiatisk sikkerhedsorden

Leder et BREXIT til finanskrak
og en ny verdensorden?

Danmarks gave på 10 mia. til Goldman Sachs
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