
I kølvandet på den britiske beslutning om at forlade EU står ikke blot Det Britiske Imperium 
og EU’s drømme om et imperium for fald, men hele det defekte paradigme, den vestlige verden 
har været præget af. Deutsche Banks krise er en sammenbrudskrise for hele finanssystemet, 
og Deutsche Bank må reddes for at undgå kaos – men samtidigt må banken bringes tilbage 
til Alfred Herhaussens politik for realøkonomisk vækst. Frigivelsen af de 28 sider må betyde 
afsløringen af Saudi-Arabiens og Storbritanniens støtte til international terrorisme og en fælles 
front med Rusland for at udrydde den. Chilcot-kommissionens rapport om Storbritanniens 
deltagelse i Irakkrigen afslører ikke blot Tony Blair som en løgner, men er en opfordring til et 

skifte fra det vestlige paradigme for permanent krig tilbage til respekt for FN og national suverænitet. Det mislykkede 
kupforsøg i Tyrkiet, som kom efter tyrkiske tilnærmelser til Rusland, vil fremskynde Erdogans planer om total magt, 
men kan være med til at stoppe hjælpen til IS gennem Tyrkiet. Udtalelsen fra Den Internationale Voldgiftsdomstol i 
Haag øger faren for krig i Det Sydkinesiske Hav. Danmark og Europa må gå med i Kinas og Ruslands nye paradigme 
for fredelig sameksistens og fælles udvikling. Dette er en redigeret version af en briefing af Tom Gillesberg, formand 
for Schiller Instituttet, den 18. juli 2016. Den kan høres på http://schillerinstitut.dk/si/?p=13685

Det er måske sommerferie i Danmark, men absolut ikke 
agurketid. Verden undergår netop nu en enorm transforma-
tion, hvor der hver dag finder begivenheder sted, der ryster 
folks verdensopfattelse og som nødvendiggør, at man får 
omkalibreret sit verdenssyn, så det kommer i overensstem-
melse med de faktiske omstændigheder, som vi befinder os 
i. Og alt tyder på, at der er endnu større og mere dramatiske 
begivenheder forude.

Bankerot truer europæiske banker
Bankerne i Europa og USA, og dermed det internatio-

nale vestligt styrede finanssystem, er bankerot og behøver 
omgående førstehjælp, hvis ikke vi ønsker et ukontrollabelt 
sammenbrud af  såvel banker som finanssystemet. Situatio-
nen er så alvorlig, at det ikke længere har været muligt at 
holde problemet ude af  medierne.

Cheføkonomen for Deutsche Bank, David Folkerts-

KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C, 1551-5648408
35 43 00 33 • SI@SCHILLERINSTITUT.DK • WWW.SCHILLERINSTITUT.DK

Nyhedsorientering juli 2016

SIDSTE CHANCE FOR AT STOPPE 
EUROPÆISK BANKKRAK OG KRIG  

En redning af Deutsche Bank skal være betinget 
af, at man vender tilbage til Alfred Herrhausens 

produktionsbaserede politik, som sluttede da han 
blev dræbt i et terrorangreb i november 1989.

*De 28 sider om Saudi-Arabiens rolle 
bag terror blev endelig offentliggjort 
samme dag, som terrorhandlingen i 

Nice fandt sted. 
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Landau, udtalte for en uge siden til pressen, at der må inter-
veneres meget hurtigt, hvis man ønsker at undgå et kollaps 
af  det europæiske banksystem. Der behøves 150 mia. euro 
til at genkapitalisere de europæiske banker, mens man til-
lige må suspendere EU’s bail-in-regler. Hans udtalelser kom 
samtidigt med, at der har været en offentlig kamp mellem 
Italiens statsminister Renzi og den tyske forbundskansler 
Angela Merkel om, hvorvidt Italien skal have lov til at tilsi-
desætte bail-in-reglerne og gennemføre en statslig hjælpe-
pakke, der kan redde de nødlidende italienske banker.

Den store tyske avis Welt am Sonntag, der udgives i den 
tyske by Hamborg, og som altid har haft meget tætte briti-
ske forbindelser, havde den 17. juli en længere gennemgang 
af  dette med den dramatiske overskrift »Drama Infernale«, 
et djævelsk drama. Det drama, som Welt am Sonntag be-
skrev, var bl.a. en kamp mellem den tyske regering og folk 
som Volkerts-Landau om, hvorvidt man måtte omtale disse 
problemer i offentligheden.

Die Welt skrev, at »Italien står ved en afgrund, der må-
ske er dybere end nogen anden i landets historie siden 2. 
Verdenskrig. 15 % af  lånene i det italienske banksystem er 
nødlidende. Nogle er bakket op af  investeringer i jord og 
fast ejendom, men de investeringer har tabt mindst 15 % 
af  værdien siden 2010, så problemerne er tilmed større end 
som så«. Så går avisen igennem mange andre krisetegn i 
Italien, såsom, at der er en selvmordsbølge, med seks årlige 
selvmord per 100.000 italienere, og som i langt de fleste 
tilfælde skyldes økonomiske problemer.

Welt am Sonntag går så i klassisk tysk stil igennem en 
masse anklager imod Italien for ikke at have orden i tin-
gene, men derefter kommer man til sagens kerne. I Italien 
er der tradition for, at småsparere investerer deres spare-
penge i bankobligationer. Som de fleste ved, så har de fleste 
danskere historisk deres opsparing i deres bolig, i form af, 
at man igennem 30 år betaler realkreditlånet af, og så har en 
opsparing i form af  en fuldt afdraget bolig. Andre investe-
rer i stats- eller realkreditobligationer. I Italien er der tradi-
tion for at købe bankobligationer, der giver et højere afkast, 
end man ellers ville have fået. Småsparere sidder i dag med 
italienske bankobligationer for 31 mia. euro, værdier, der 
ville gå op i røg, hvis man gennemførte en bail-in i de itali-
enske banker. Det ville skabe et kæmpe økonomisk og so-
cialt kaos i Italien, fordi mange mennesker ville miste hele 
deres opsparing. Derfor har statsminister Renzi insisteret 
på, at man skulle suspendere bail-in-lovgivningen og i stedet 
have en statslig hjælpepakke til de nødlidende banker. Det 
har man indtil nu på det kraftigste modsat sig fra tysk side.

Men det er ikke bare et italiensk problem. Deutsche 
Bank menes f.eks. at have 13 mia. euro i klemme i de itali-
enske banker, som også ville være i fare, hvis man lod dem 
gå ned. Noget lignende gør sig gældende i resten af  Europa 
(og USA). Hele det europæiske banksystem har en masse 
bogførte værdier, der, hvis dominobrikkerne først begyn-
der at vælte, vil gå op i røg. Så er der ikke noget banksystem 
tilbage. Det er den underliggende problemstilling, som får 
cheføkonomen for Deutsche Bank, Volkerts-Landau, til at 

konkludere, at der må skydes 150 mia. euro ind i de euro-
pæiske banker, hvis man vil undgå, at dominobrikkerne be-
gynder at vælte.

Men reaktionen fra den tyske regering på Volkerts-Lan-
daus nødråb er, at han da må forstå, at han ikke bidrager til 
det europæiske banksystems stabilitet ved at diskutere disse 
ting offentligt, men derimod skaber usikkerhed. Derfor 
mener den tyske regering, ifølge Welt am Sonntag, at man 
slet ikke skal snakke om det. Kilder i den tyske regering om-
taler tilmed Volkerts-Landau som et »ukontrolleret missil« 
(altså en slags tysk Jens Rohde). Men problemer forsvinder 
jo sjældent, blot fordi man ikke snakker om dem, så man 
burde i stedet for beskæftige sig med, hvordan man får løst 
den dybe krise, som man befinder sig i. Volkerts-Landaus 
handlinger burde derfor i stedet ses som (en noget forsin-
ket) rettidig omhu.

Red Deutsche Bank men ...
Reaktionen fra Lyndon LaRouche og Helga Zepp-

LaRouche har været at opfordre til, at man nu gør det 
utænkelige. Situationen er uholdbar, og det ville være en 
katastrofe for Tyskland og Europa, hvis Deutsche Bank og 
det europæiske banksystem går op i røg. Så vil vi ikke have 
det system, som vi skal bruge til at sætte gang i økonomien 
og løse de andre problemer, som vi står overfor. Så vil kaos 
og krig være den mest sandsynlige udgang.

Derfor kom Helga Zepp-LaRouche, til overraskelse 
for rigtig mange, ud med en udtalelse, der opfordrede til 
at hjælpe Deutsche Bank. Hun henviste til sin mand Lyn-
don LaRouche, der har vist sig som den person, der har 
den største indsigt i, hvad vi gør med finanssystemet, og 
hans vurdering af, at en hjælpepakke til Deutsche Bank er 
nødvendig. Deutsche Bank skal have en hjælpende hånd, 
men vi må ikke gøre som i 2008, hvor man efter Lehman 
Brothers kollaps brugte kæmpe pengebeløb på hjælpepak-
ker til bankerne, men aldrig ændrede den dårlige kultur, der 
havde kørt bankerne bankerot. Man skal redde Deutsche 
Bank, men så samtidigt få Deutsche Bank tilbage til den 
banktradition, som banken repræsenterede indtil mordet 
på bankens direktør, Alfred Herrhausen, den 30. novem-
ber 1989.

Dengang var Deutsche Bank ikke det meget usympati-
ske grådige bæst, som den efterfølgende blev til. Deutsche 
Bank var i stedet en afgørende faktor i at sikre investeringer 
i tysk industri og den tyske økonomi. Deutsche Bank var en 
afgørende del af  den tyske vækstmotor i hele efterkrigsti-
den, og Alfred Herrhausen var i 1989 den vigtigste rådgiver 
til den tyske kansler Helmuth Kohl i processen med at sikre 
en succesrig tysk (og europæisk) genforening. Med mor-
det på Herrhausen – der aldrig blev opklaret, men i stedet 
tilskrevet en ellers ikke-eksisterende 3. generation af  Rote 
Arme Fraktion – så forandredes både den tyske politik og 
Deutsche Banks aktiviteter fra at være baseret på industri 
og fysisk-økonomisk opbygning til i stedet at overgå til den 
anglo-amerikanske spekulationspolitik.

Deutsche Bank gik fra at være en tysk bank med tyske 
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værdier, der sørgede for økonomisk vækst i Tyskland, til at 
blive en del af  City of  London og lave de samme svinske 
ting, som alle de andre spekulanter i City of  London og 
Wall Street beskæftiger sig med. Med det resultat, at Deut-
sche Bank voksede dramatisk og blev verdens største spiller 
på derivatmarkedet, men samtidig også blev en stadig mere 
forhadt bank hos den tyske befolkning og blandt mindre 
erhvervsdrivende, fordi den ikke længere bekymrede sig 
om at hjælpe tysk erhvervsliv, den tyske befolkning eller 
den tyske stat. Som andre spillere i City of  London tænkte 
den bare på at tjene hurtige penge på finansiel spekulation.

Helga Zepp-LaRouche mener, at vi må redde Deutsche 
Bank, men ikke på en måde, hvor Deutsche Bank blot kan 
blive ved med at røvrende sine kunder og befolkningen, 
som det har været tilfældet siden mordet på Herrhausen. 
Deutsche Bank må være en del af  et paradigmeskifte, hvor 
man vender tilbage til den form for klassisk bankaktivitet, 
der fandt sted i Deutsche Bank frem til mordet på Her-
rhausen i 1989. Denne form for Deutsche Bank er aldeles 
afgørende for, at man fremadrettet igen kan skabe vækst i 
den tyske og europæiske økonomi.

Hvad gik galt efter finanskrakket i 2008
Det, Helga Zepp-LaRouche egentlig foreslår, er, at man 

gør det, som man burde have gjort efter krisen i finansver-
denen i 2008: For det første må man som i 2008 sikre, at 
man ikke får et ukontrollabelt sammenbrud af  hele bank-
sektoren. Det ville være ekstremt farligt, idet det også ville 
indebære sammenbrud og kaos i de stater, som bankerne 
befinder sig i, og en meget stor sandsynlighed for krig. Men 
derefter må man, og det blev på det skammeligste forsømt 
i 2008, sanere bankerne og føre dem tilbage på et stabilt 
og samfundsgavnligt grundlag, som det var tilfældet, da 
Franklin D. Roosevelt som amerikansk præsident gik ind 
og reddede de amerikanske banker i 1933. Når det så er 
gjort, kan man bruge bankerne som en formidler af  kredit 
til genopbygning af  den fysiske økonomi, af  industri, land-
brug, infrastrukturprojekter osv., og på den måde få bragt 
økonomien på en langt bedre kurs.

Det er i Tyskland en udbredt holdning blandt befolk-
ningen om, at Deutsche Bank har røvrendt så mange så 
længe, at de nu får løn som fortjent. Man skal lade falde, 
hvad ej kan stå. Deutsche Bank kan gå ned, og det har de 
rigtig godt af. Problemet er blot, at Deutsche Bank, som 
den største spiller på de globale derivatmarkeder, ligger 
inde med 85.000 mia. euro i derivater. De har en gearing 
på deres investeringer på 40:1, noget, der tilmed overgår 
den gearing, som Lehmann Brothers havde, da de gik ned i 
2008. I løbet af  de seneste 12 måneder er Deutsche Banks 
balance faldet med 48 %, mens bankens værdi er faldet til 
8 % af, hvad den var værd, da den vurderedes højest. 54,8 
% af  bankens bogførte værdi udgøres af  niveau 3-værdier, 
som er værdier, man ikke kan sælge, da der ikke er et marked 
for dem og de derfor ikke har en markedsværdi. Dertil kom-
mer masser af  niveau 2-værdier, som heller ikke har en mar-
kedspris, men værdiangives ud fra beslægtede produkter. 

Men netop fordi Deutsche Bank spiller denne centrale 
rolle som den internationalt ledende derivathandler, så står 
man, hvis banken går ned, med 55.000 mia. euro i derivater, 
som ingen ved, hvad man skal gøre med. Det skal holdes 
op imod et tysk bruttonationalprodukt på 4.000 mia. euro 
og et EU-bruttonationalprodukt på 18.000 mia. euro. Får 
Deutsche Bank derfor lov til at kollapse og gå bankerot, 
som den jo i virkeligheden er, så vil det få uoverskuelige 
konsekvenser. Lyndon LaRouche advarer direkte om, at det 
vil føre til krig, hvis det får lov til at ske. Så er der en sam-
menbrudsproces i gang, der helt naturligt vil føre til krig 
rundt omkring.

Vi er derfor som samfund tvunget til, som en del af  den 
sanering, der nu må finde sted, som en del af  en Glass/
Steagall-bankopdeling og alle de andre tiltag, Schiller In-
stituttet har foreslået gennem lang tid, at gå ind og redde 
strategiske nøglebanker, banker, der er for store til, at man 
kan lade dem gå ned. Men det må ikke ske i form af  at 
udstede en blankocheck, som man gjorde det i 2008, men 
skal i stedet være en hjælpende hånd, hvor vi så samtidigt 
ændrer bankernes natur og aktiviteter. Vi må gennemføre 
et paradigmeskifte i den finansielle struktur tilbage til den 
form for vækstorienteret politik, som man havde inden 
Herrhausen blev likvideret i 1989.

28 sider frigives - stop terror og krig
Verden er så sandelig også i fluks på andre områder 

end faren for et sammenbrud af  verdens bank- og finans-
system. I den forgangne uge var Obama-administrationen 
tvunget til at acceptere en frigivelse af  de berømte 28 hem-
melighedsstemplede sider, fra Repræsentanthusets og Se-
natets fælles rapport (den såkaldte 9/11-kommission) om, 
hvad det var, efterretningstjenesterne gjorde galt, siden de 
ikke var i stand til at forhindre terroranslaget mod USA den 
11. september 2001, der førte til knap 3.000 amerikaneres 
død. Efterfølgende har CIA-chef  Brennan og Saudi-Arabi-
en haft travlt med at forklare, at disse 28 sider et ligegyldige 
og ikke betyder noget. Men hvorfor har man så hemmelig-
hedsstemplet dem gennem de seneste 14 år? Hvad er det, 
man ønskede, at offentligheden ikke fik at vide?

Der er mange aspekter af  det, men vi er netop blevet 
præsenteret for en rapport fra den britiske Chilcot-kom-
mission, der konkluderede, at Storbritanniens deltagelse i 
Irakkrigen var forkert på alle måder. Det var en krig, som 
man aldrig burde have deltaget i, og Storbritanniens delta-
gelse skete på et forfalsket grundlag, hvor premierminister 
Tony Blair vildledte såvel det britiske parlament som be-

Læs: Helga Zepp-LaRouche: Deutsche Bank 
må reddes for verdensfredens skyld! 

www.schillerinstitut.dk/si/?p=13532

Red Deutsche Bank for at finde en løsning, der 
vil redde menneskeheden! Webcast 15. juli 2016 

www.schillerinstitut.dk/si/?p=13602
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folkningen for at få Storbritannien i krig i samarbejde med 
Bush-regeringen i USA. En krigsdeltagelse, som har ført til 
en lang række af  ulykker. Rapporten konkluderede, at hele 
denne politik for permanent krig, ikke blot i Irak, men også 
deltagelsen i alle de efterfølgende krige, ikke burde have 
fundet sted.

Det var dengang en afgørende del af  processen med at 
få Irakkrigen startet, at Tony Blair løj for verden gennem at 
hævde, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben, 
der kunne nå os i løbet af  45 minutter. Men man skal også 
huske på, at hele legitimeringen af  Irakkrigen var terroran-
grebet på USA den 11. september 2001. Hvis 9/11-kom-
misionen, der blev nedsat i november 2002, havde fået lov 
til at præsentere, hvad de kom frem til, nemlig, at det var 
Saudi-Arabien (og ikke Irak), der stod bag angrebet (hvilket 
burde være ret indlysende, eftersom flykaprerne alle var sau-
diarabere og ikke irakere), havde Irakkrigen sandsynligvis 
aldrig fundet sted. De 28 sider viser nemlig, at den saudiara-
biske efterretningstjeneste og saudiarabiske embedsmænd 
spillede en afgørende rolle i at hjælpe flykaprerne med at 
forberede deres udåd, og at dette er noget, som bør efter-
forskes videre, hvis de virkelige ophavsmænd til terroran-
grebet 11. september skal stilles til ansvar. De 28 sider siger, 
at, eftersom kommissionens mandat var meget begrænset, 
så kunne de kun afdække en lille del af  denne virkelighed, 
og at meget videre afdækningsarbejde forestår. Som Bob 
Graham, der var en af  lederne af  kommissionen, og som 
selv boede i Florida, har gjort opmærksom på, så boede 
2/3 af  flykaprerne i Florida, men det blev slet ikke under-
søgt af  9/11-kommissionen. Men med det lille, man faktisk 
undersøgte, så var det tydeligt, at Saudi-Arabien, ikke Irak 
og Saddam Hussein, spillede en nøglerolle i terrorangrebet. 
Saddam Hussein og Irak er slet ikke nævnt i rapporten, og 
hvis informationen i disse 28 sider var kommet til offentlig-
hedens kendskab, så ville man have haft meget svært ved at 
sælge ideen om, at man skulle gå ind militært i Irak.

Men denne politik for regimeskifte og krig baseret på 
løgn og manipulation sluttede jo ikke med Irak. Man førte 
også krig mod Afghanistan og Libyen og ønskede at fort-
sætte i Syrien og Iran. Denne krigspolitik er blevet under-
støttet af  et løgnagtigt billede af, hvad international terro-
risme egentlig er. Hvis sandheden var kommet frem, som 
den nu må komme det, om, at international terrorisme ER 
statssponsoreret, men at de, der sponsorerer den, er Saudi-
Arabien – et Saudi-Arabien, der handler på britiske ordrer, 
hvor London har trukket i trådene sammen med nogle ven-
ner i USA og andetsteds – så er det pludseligt muligt at få 
bekæmpet og stoppet international terrorisme. Det drejer 
sig ikke blot om fortidige begivenheder. Vi har netop set 
et utroligt dødbringende terrorangreb i Nice, som, hvis vi 
ikke ændrer politik, blot vil være et enkelt i en fortsat række 
af  blodige terrorangreb.

Nice-terror er selvskabt og kan stoppes
Medier og eksperter siger, at dette er frygteligt, men at 

det er den nye virkelighed, som vi befinder os i og ikke kan 

forhindre. Vi må blot vænne os til at leve med det. Men 
det passer ikke. Den nuværende terrorbølge er det direkte 
resultat af  den politik, som man har ført. Dels gennem, 
at man accepteret, at Saudi-Arabien og andre nationer har 
støttet international terrorisme – med Storbritannien som 
den, der trækker i trådene, hvor f.eks. enorme mængder 
sorte penge fra den britisk-saudiske Al-Yamama-aftale spil-
ler en vigtig rolle – men også gennem, at mange andre er 
gået med på ideen om, at regimeskifte og krig er en legitim 
måde at føre udenrigspolitik på.

Jacques Cheminade, der er præsidentkandidat i Frank-
rig for bevægelsen Solidarité & Progrès ved det kommende 
præsidentvalg i 2017, kom med en udtalelse efter angrebet 
i Nice, hvor han påpegede, at det frygtelige angreb var et 
direkte resultat af  den politik, som den franske regering har 
ført. Han henviste til udtalelser fra den daværende franske 
udenrigsminister Laurent Fabius i 2012, hvor han lovpriste 
Omar Osman, der er imam i Nice, for at have rekrutteret 
franskmænd (man regner med 50-80 personer) til at tage til 
Syrien, for at deltage i krigen imod Assad. »De gør et godt 
job i kampen imod Assad«, sagde Fabius dengang. Det er 
de netværker, der står bag terroristerne i Paris eller nu se-
nest i Nice.

Mange har været ude at sige, at det er chokerende, at 
noget sådant kan finde sted i Nice, den næststørste turistby 
i Frankrig, men det burde ikke komme som en overraskelse, 
når Nice har spillet denne rolle som rekrutteringssted for 
hellige krigere til kamp i Syrien eller andetsteds. Det er disse 
netværker, som man har støttet, der nu også vender sig imod 
de europæiske lande og befolkninger med terrorangreb.

Tænk over det. Alle de strategiske problemer, vi har 
netop nu, såsom flygtningekrisen og terrorkrisen, er et re-
sultat af  den politik for permanent krig, som vi har set fra 
2001 og fremefter. Alt dette kan løses, men vil også kun 
blive løst, hvis vi lægger denne fejlslagne politik i graven. 
Det er faktisk også, hvad den britiske Chilcot-kommission 
opfordrer til, at der skal ske. Den siger, at det var en fejl at 
gå bort fra FN’s sikkerhedsråd som stedet, hvor man i fæl-
lesskab løser den slags globale strategiske problemer.

Ruslands leder Vladimir Putin, som man i den vestlige 
presse elsker at portrættere som fanden selv, har foreslået 
netop dette, i sin tale i FN sidste efterår, hvor han opfor-
drede til, at alle verdens nationer arbejder sammen om at 
bekæmpe den globale terrortrussel i lighed med, hvordan 
verdens nationer gik sammen om at bekæmpe fascismen og 
nazismen under 2. Verdenskrig. Det er den eneste vej frem, 
men spørgsmålet er så, om vi kan få Europa og USA til at 
gøre det indlysende, nemlig at stoppe politikken for regi-
meskifte og permanent krig og i stedet indgå et samarbejde 
med Rusland, Kina og andre nationer, dels om at bekæmpe 
terrorisme, men skal man bekæmpe den effektivt, kræver 
det, at der er økonomisk vækst, så man har fungerende na-
tioner, hvor folk føler, at de har en fremtid og derfor ikke er 
let manipulerbare tabere, som man kan indrullere i Islamisk 
Stat eller andre terrorbevægelser.

Det er også interessant, at det bliver stadig mere tyde-
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ligt, at Rusland, og frem for alt Putin, sidder i en nøglerolle 
for at få verden til at fungere. USA’s udenrigsminister John 
Kerry var netop på besøg i Moskva og havde en hel dags 
intensive diskussioner med Putin og udenrigsminister Lav-
rov, kun afbrudt af, at man besøgte den franske ambassade 
for at skrive sig ind i kondolencebogen for Nice-angrebets 
ofre. Man fik genetableret en form for køreplan for en 
fredsproces i Syrien. Humlen i Syrien har været, at USA 
siger, at man gerne vil bekæmpe terrorisme, men samtidigt 
gerne vil have lov til at støtte terrorister i Syrien. USA og 
Vesten har stadig ikke villet slå hånden af  dem, som Fabius 
kaldte »vore tapre krigere i kampen imod Assad«. Det er 
al-Nusra-folkene, al-Qaida i Syrien. De er problemet, men 
USA insisterer på, at de også skal betragtes som en legi-
tim oprørsbevægelse. Man skal have fjernet støtten til disse 
grupper, inklusiv en effektiv lukning af  grænsen mellem 
Tyrkiet og Syrien.

Det mislykkede kup i Tyrkiet
Det er derfor meget afgørende, hvad der sker i Tyrkiet. 

For kort tid siden besluttede Erdogan under pres fra alle de 
katastrofer, han havde været med til at skabe, at han måtte 
til at lukke nogle flanker af. Han rakte ud til Israel, for at 
genetablere normale diplomatiske forbindelser dér, og kom 
med en undskyldning til Rusland for, at Tyrkiet 24. novem-
ber 2015 havde nedskudt et russisk fly i luftrummet over 
Syrien, med ønske om at få genetableret normale relationer 
mellem Tyrkiet og Rusland. Rusland reagerede selvfølgeligt 
positivt, men har gjort det klart, at lakmustesten for det 
gode forhold består i, at Tyrkiet effektivt får lukket grænsen 
mellem Tyrkiet og Syrien. Hvis Tyrkiet sørger for, at der 
ikke længere kommer krigere, våben og forsyninger fra Tyr-
kiet ind i Syrien, så ved Rusland, at Tyrkiet mener alvor. Der 
vurderes at have været omkring 50 rekrutteringscentraler 
for hellige krigere i Tyrkiet.

Dagen efter, at Erdogan kom med udspillet til Rusland, 
og at det blev annonceret, at der snart ville være et person-
ligt møde mellem Erdogan og Putin, kom så terrorangrebet 
på Ataturk-lufthavnen i Istanbul, hvor tre selvmordsbom-
bere dræbte 40 mennesker og sårede mange andre. Det blev 
udført af  tjetjenere, der har en lang historie for kamp imod 
Rusland, men som efterfølgende har fortsat deres kamp 
sammen med Islamisk Stat i Syrien med Tyrkiet som base.  
Efterfølgende fik vi så det mislykkede kup imod Erdogan 
den 15. juli. Hvad var det egentlig, der foregik?

Straks efter kuppet kom der meldinger fra Tyrkiet om, 
at det var USA, som stod bag, noget, der blev kraftigt afvist 
af  først Kerry og siden Obama. Med tanke på, at det ser ud 
til, at Erdogan er ved at skifte side i det geopolitiske spil, 
så er det nok ikke usandsynligt at kredse i Storbritannien 
eller USA havde en finger med i spillet. Men hvis de stod 
bag, hvordan kunne de så mislykkes med noget så simpelt 
som at gennemføre et militærkup i Tyrkiet? Sandsynligvis 
opdagede Erdogans folk kuppet inden det fandt sted, evt. 
med hjælp fra Rusland, og kunne sikre, at de helt basale 
ting, som et militærkup skal lykkes med, mislykkedes. Man 

skal have kontrol over regenten (i dette tilfælde præsident 
Erdogan), og man skal have kontrol over medierne, så re-
sten af  militæret og dele af  befolkningen skynder sig over 
på den vindende side.

Alt dette mislykkedes for kupmagerne i Tyrkiet og har 
ført til spekulation om, at det i virkeligheden var Erdogan 
selv, der stod bag det mislykkede kup, for efterfølgende at 
kunne bruge det som undskyldning for en konsolidering af  
magten. Særligt det faktum, at man beskadigede parlamen-
tet, og at militærfolk ved flere tilfælde skød direkte mod 
almindelige mennesker, er handlinger, som er ulogiske, 
hvis man ønsker at have folkelig opbakning. Men det er 
ikke sandsynligt, at Erdogan ville risikere et sådant kup, der 
kunne løbe løbsk. Derimod var man nok ikke overrasket 
over, at det kom, har så aktivt saboteret det og skabt en op-
pisket folkestemning imod kupmagerne for at iværksætte 
en udrensning, der kan konsolidere Erdogans kontrol og 
samtidig umuliggøre et evt. nyt kupforsøg.

Erdogan går for totalitær magt
Udrensningerne inden for militæret, politiet, domstole-

ne, embedsmandsapparatet og uddannelsesinstitutionerne, 
der har været i gang siden kuppet, er i hvert fald særde-
les omfattende og har tydeligvis været forberedt gennem 
lang tid. Med til at gøre udrensningen så omfattende er, 
at man ønsker at fjerne alle tilhængere af  den moderate 
sunnimuslimske sektleder Muhammed Fethullah Gülen, 
der i sin tid var med til bringe Erdogan til magten, men 
som i længere tid har været i selvvalgt eksil i Pennsylvania i 
USA.  Da der i 2013 blev afsløret omfattende korruption i 
ledende kredse i Tyrkiet, der blandt involverede Erdogans 
svigersøn, blev Gülens bevægelse beskyldt for at stå bag og 
har efterfølgende været jagtet af  Erdogans folk. Man har 
samtidigt forsøgt at lægge låg på sagerne og har gentagne 
gange renset ud blandt politi og dommere for at kunne bru-
ge retsvæsenet til at støtte Erdogans politik og interesser. 
Der har længe været en udrensning i gang imod folk, der 
ikke betragtes som loyale mod Erdogan, og efter kuppet 
har man brugt anledningen til at gøre arbejdet færdigt. Det 
er ikke en naturlig ting at fængsle 2750 dommere og fyre 
eller suspendere 60.000 offentligt ansatte i dagene efter et 
overraskende militærkup.

Flere analytikere har kaldt kuppet en tyrkisk parallel til 
rigsdagsbranden i Tyskland i 1933, som Hitler brugte til at 
erklære undtagelsestilstand og i løbet af  kort tid gøre sig 
til diktator i Tyskland. Parallellen er yderst passende, for 
Erdogan har længe haft som sit største projekt at få ændret 
den officielle magtstruktur i Tyrkiet fra den nuværende for-
fatning, hvor det er statsministeren, der har den formelle 
magt, og til, at magten bliver lagt i hænderne på præsiden-
ten, en post, Erdogan har haft siden 2014, og som han har 
tænkt sig at beholde resten af  sine dage.

Parallellen er så meget desto mere passende, fordi Erdo-
gan selv for et par måneder siden, i en diskussion med jour-
nalister, der mente, at Erdogan på sin præsidentpost ikke 
havde magten i Tyrkiet, fremhævede Tyskland og Adolf  
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Hitlers magtovertagelse dér som et eksempel på, at et land 
godt kan gå fra et parlamentarisk system til en statsform, 
hvor magten er samlet i hænderne på en almægtig præsi-
dent. Så Erdogan har altså selv fremholdt Adolf  Hitler som 
rollemodel for sin fremtidige position, ikke just det, som de 
fleste andre politikere ville have valgt.

Tyrkisk skifte kan betyde fred i Syrien
Alligevel kan udviklingen i Tyrkiet få store positive kon-

sekvenser for samarbejdsklimaet i verden, hvis Erdogan og 
Tyrkiet opgiver ambitionerne om at skabe et nyt Osman-
nisk Rige i Mellemøsten, men i stedet erkender, at man for 
nærværende må bryde med den amerikanske konfrontati-
ons- og krigspolitik og i stedet samarbejde med Rusland, 
Kina og andre magter, der er i gang med at genetablere en 
verden, hvor nationerne selv beslutter, hvordan de indret-
ter sig internt, men til gengæld respekterer de andre landes 
nationale suverænitet. Så har man et grundlag for økono-
misk og social udvikling i alles interesse, og så vil nationer-
ne over tid og i deres eget tempo også udvikle sig internt. 
Skiftet i Tyrkiet kan i lighed med det britiske betyde store 
problemer for NATO og den konfrontationspolitik, som 
man har ført der.

I lighed med de andre meget store politiske forandrin-
ger, som vi har set gennem den seneste tid, som f.eks. den 
britiske beslutning om at forlade EU, der betyder, at både 
EU og United Kingdom lever på lånt tid og begge snart vil 
gå i opløsning, og hvor den fælles valuta måske vil blive det 
første sonoffer, så er det ikke et simpelt spil, hvor det blot 
gælder om at vælge side. Det er grumset, komplekst og kan 
virke meget forvirrende. Det er en verden, hvor man nu må 
ind og redde Deutsche Bank, som ellers har været den ul-
timative skurk i finansverdenen, da de sidder som omdrej-
ningspunkt for den internationale derivathandel. Det drejer 
sig ikke primært om at straffe folk for de forbrydelser, de 
har begået i fortiden, selv om der selvfølgelig er bankfolk, 
der må straffes for deres deltagelse i ulovlige aktiviteter, 
men derimod om at sikre fremtiden. Hvordan finder vi, i 
det kaos, der er ved at udvikle sig, en farbar vej?

Alternativet til Vestens defekte paradigme
Vi har en fordel ved, at en del af  verden fungerer. Det, 

som Europa og USA ikke gjorde i 2008, var der nogle, der i 
højere grad gjorde, frem for alt Kina. De brugte krisen som 
en anstødssten til at skifte over til massive investeringer i in-
frastruktur, og til at transformere deres økonomi med stor 
succes. De har nu verdens mest udviklede net af  højhastig-
hedstog og den største ekspertise i at bygge højhastigheds-
jernbaner. De er nu gået i gang med at transformere deres 
energisektor og robottisere deres industriproduktion. Fra 
et langt dårligere udgangspunkt har man skabt nogle fanta-
stiske resultater.

Man er også klar over, at man ikke kan hvile på laurbær-
rene. Kina har en enorm udfordring i at løfte hele den ki-
nesiske befolkning op på et niveau med højere levestandard 
– også den halvdel, der endnu ikke rigtigt har fået adgang til 

de riges bord. Samtidig har Kina også påtaget sig en inter-
national nøglerolle for at tage de enorme teknologiske og 
økonomiske landvindinger, som man har oplevet, og gøre 
dem tilgængelige for resten af  verden. Det er, hvad den 
kinesiske politik for Den Nye Silkevej og OBOR (One Belt 
One Road – Ét bælte, én vej) drejer sig om. Hvordan kan 
man sikre, at resten af  verden stabiliseres og samarbejder 
gennem økonomisk udvikling?

Det er samme udvikling, som Rusland har valgt at være 
en del af, men på et svagere grundlag, fordi den russiske 
økonomi i alt for høj grad har været ensidigt baseret på 
salg af  olie og gas. Når priserne så pludseligt rasler ned til 
en fjerdedel, eller tilmed kommer op på under halvdelen, 
så er der et kæmpe hul i statskassen. Så har man gigantiske 
udfordringer at slås med. Forhåbentlig vil det medføre, at 
man, klog af  skade, i samarbejde med Kina og andre vil 
transformere den russiske økonomi og i fremtiden gøre 
den langt mindre afhængig af  olie og gas.

Vi har altså en del lande i verden, der tænker strategisk. 
Indien ønsker at være en vigtig del af  denne proces sam-
men med andre lande i Asien, og i Afrika er der også en 
voksende kreds af  lande, der er i udvikling og sætter sin 
lid til denne nye verdensorden. I modsætning til Europa 
og USA, der har set otte års total økonomisk stilstand, og 
det er det egentlige problem, som man slås med. Kilden 
til bankkrisen er denne manglende økonomiske vækst gen-
nem de seneste otte år. Alle de mange hjælpepakker, som 
man har givet til finansverdenen i form af  nulrentepolitik 
og lignende, er i virkeligheden blot blevet en løkke om ban-
kernes hals. Det har gjort det svært at tjene penge på nor-
mal hæderlig bankvirksomhed.

Paradigmeskifte nu!
Vi skal have et paradigmeskifte. Vi kan ikke tillade os 

at sove i timen. Der er ingen grund til at vente på, at do-
minobrikkerne begynder at vælte, og det hele går under i 
kaos. Vi må allerede nu lægge planer for, hvordan denne 
transformation skal finde sted. Der er ingen lappeløsnin-
ger, der kan redde de europæiske banker og det transatlanti-
ske finanssystem. De kan højst udskyde problemerne et par 
dage, uger eller måneder. Der skal et totalt paradigmeskifte 
til, og i forbindelse med et sådant skifte, hvor vi går tilbage 
til nogle mere sunde værdier, så kan vi holde hånden under 
de af  bankerne, der vil spille med i det, så vi undgår kaos.

Dette paradigmeskifte betyder også forandringer på an-
dre områder. Chilcot-kommissionens rapport er den rap-
port, som de danske politikere og embedsmænd ikke turde 
få lavet. De ønskede ikke at få slået fast, hvor katastrofalt 
dårlige beslutninger, de faktisk har truffet. De ønskede ikke, 
at der skulle komme en offentlig debat om de fejl, man har 
begået. Der er ingen af  konklusionerne i Chilcot-kommissi-
onens rapport, der ikke også gør sig gældende for de danske 
beslutninger og den danske udenrigspolitik. Konklusionen 
må ligeledes være, at det skifte, der fandt sted udenrigspoli-
tisk efter Sovjetunionens opløsning, og som for alvor blev 
tydeligt under Bush/Cheney-administrationen og derefter 
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under Obama, til permanent krig under dække af  R2P (an-
svar for at beskytte), må omgøres, og vi må vende tilbage 
til en idé om, at vi nok skal have et militær – vi skal have et 
forsvar, der kan beskytte os imod ydre farer – men at kilden 
til vor fremtidige sikkerhed ikke findes i, at vi har en masse 
kampfly og en international brigade, der kan føre krig ude 
i verden, men i stedet findes i et stadigt tættere samarbejde 
med vore potentielle fjender. Jo mere, vi samarbejder om 
økonomisk udvikling med dem, der kunne blive til vore 
fremtidige fjender, desto mindre er faren for krig og ufred.

Den misbrugte chance efter 1989
Så er vi tilbage ved de enorme fejl, der blev begået i køl-

vandet på murens fald i 1989. Det var en utrolig mulighed 
for at skabe en langt bedre verden. Dengang foreslog Schil-
ler Instituttet, gennem vort program for Den Produktive 
Trekant, der senere blev udviklet til programmet for Den 
Eurasiske Landbro, en farbar vej til at bruge den industri-
elle og teknologiske kunnen, som vi havde i Europa, til at 
opbygge Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen. Så kun-
ne alle blive løftet op på et højere niveau til fælles fordel. I 
den sammenhæng skulle man naturligvis nedlægge NATO 
og forkaste ideen om, at man skulle i krig.

I stedet for at udnytte denne gigantiske mulighed for 
at gøre godt, så fik nogle vanvittige folk den idé, at, fordi 
Sovjetunionen var kollapset og Rusland var svagt, så skulle 
USA sætte sig på den globale magt i al fremtid, det såkaldte 
Project for a New American Century, og lignende ideer. I 
stedet for at opløse NATO, så har man efterfølgende udvi-
det NATO østover helt frem til Ruslands grænser og søger 
nu at skabe konfrontation og konflikt med Rusland. Det 
blev bekræftet på det nylige NATO-topmøde i Warszawa. 
Det er denne politik, dette paradigme, der må erstattes af  
noget nyt og bedre. Vore potentielle fjender burde vi i langt 
højere grad se som vore fremtidige venner og samarbejds-
partnere.

Fup-dommen fra voldgiftsdomstol i Haag
Det samme bør gøre sig gældende over for Kina, hvor 

USA er i gang med at skabe en konfrontation i Det Sydkine-
siske Hav, der meget let kan gå helt galt. Medierne er fulde 
af  omtale om en kendelse fra Den internationale Voldgifts-
domstol i Haag, som har givet Filippinerne (og USA) ret i, 
at en række rev og øer, som Kina gennem årtusinder har 
betragtet som kinesiske, ikke giver Kina ret til området eller 
de dertil hørende farvande. Men Den internationale Vold-
giftsdomstol i Haag har ingen autoritet eller bemyndigelse 
til at dømme i sådanne sager, med mindre to eller flere par-
ter bliver enige om, at den skal dømme i en uenighed dem 
imellem (som når virksomheder i Danmark vælger at lade 
en dommer afgøre en uenighed mellem dem gennem vold-
gift i stedet for at køre en årelang proces ved domstolene). 
Domstolen hører ikke under FN eller andre overstatslige 
organer, men finansieres ved, at parterne betaler for, at den 
fungerer som voldgift dem imellem. Når kun den ene part 
i en tvist henvender sig, som i dette tilfælde Filippinerne 

(under pres fra USA), betaler denne part (eller såmænd nok 
USA) for, at domstolen dømmer på baggrund af  en ensidig 
fremlæggelse. Men en part, i dette tilfælde Kina, som ikke 
har accepteret voldgiften og forpligtet sig til at følge dens 
afgørelse, er på ingen måde forpligtet eller skyldig at rette 
sig efter afgørelsen.  

Afgørelsen er altså ren propaganda, men det russiske 
pressebureau Sputnik advarede i går om, at, gennem at gen-
nemtvinge den værdiløse voldgiftsafgørelse, så har USA 
gjort Det Sydkinesiske Hav til en krudttønde. Hvis USA 
fortsætter med provokativt at sende amerikanske militær-
fly og flådefartøjer ind i det, som kineserne betragter som 
deres farvand, så kommer der et punkt, hvor kineserne sæt-
ter hårdt mod hårdt. Så har man en mulig krig, og en krig 
mellem Kina og USA, i lighed med krig mellem USA og 
Rusland, er per automatik en atomkrig.

Hvad kan Kina stille op mod en konventionelt over-
legen amerikansk hangarskibsflåde? De kan fjerne en hel 
gruppe skibe på én gang, ved at affyre blot et enkelt lille 
atommissil i området, og så er der ikke længere et hangar-
skib med følgefartøjer. Det har USA intet forsvar imod.

Samarbejde i stedet for atomkrig
Den gamle verdens paradigme har på alle områder, EU, 

finanssystemet, krigspolitikken osv., udspillet sin rolle. Det 
holder ikke længere. Det overlever ikke. Spørgsmålet er så, 
om det hele vil ende med en atomkrig og menneskehedens 
udryddelse, eller om vi i tide forhindrer dette og så skaber 
en langt bedre fremtid for menneskeheden.

Vi må have modet til at tage del i det nye og bedre pa-
radigme, som Kina, Rusland og andre lande allerede er i 
gang med at etablere. Fremtidens paradigme, der gør det 
muligt for os alle sammen at få det bedre. Vi kan være flere 
nationer med en voksende befolkning, der alle kan få en 
langt højere levestandard og dermed et bedre liv. Så kan 
vi begynde at tage fat på de store udfordringer, som men-
neskeheden står overfor, f.eks. at få hele Jorden til at være 
en velfungerende biosfære, hvor der ikke længere er kæmpe 
arealer, der ligger golde og øde hen, men at hele Jorden bli-
ver udviklet til gavn for både menneskeheden og resten af  
biosfæren. Men det samme må også gøre sig gældende for 
vort solsystem og vor galakse, og derfor, så skal vi i langt 
højere grad ud i rummet, så vi for alvor kan forstå, hvordan 
vort univers egentlig fungerer.

Skaber vi ikke dette paradigmeskifte, så er vi fanget i 
en stadig mere håbløs situation, hvor desperate folk tyer 
til deres egne løsninger. Nu er det Erdogan, der er i gang 
med at gøre sig til diktator i Tyrkiet. Der skal snart være 
et nyt præsidentvalg i Østrig, hvor det meget let kan ende 
med en præsident fra et højreradikalt parti. I Tyskland er 
den traditionelle politiske orden, som vi har set siden 2. 
Verdenskrig, måske også snart truet. Hvis ikke vi får det 
paradigmeskifte, som vi i Schiller Instituttet har arbejdet på 
så længe, så er scenen sat for kaos og krig. Derfor må alle 
velmenende kræfter nu kaste alle deres ressourcer ind i at 
sikre, at dette paradigmeskifte gennemføres nu.
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