
 

 
Tysk økonomi rystet af kriser –  

USA’s sanktioner mod Rusland 

må afvises! 

Af Helga Zepp-LaRouche 

 

29. juli, 2017 – Det kommer alt sammen på én eller 

anden måde på en gang: skandalen i den tyske bilindustri 

om udstødningsgasser; en årtier lang kartelaftale kommer 

frem; den amerikanske Kongres’ geopolitiske, økonomi-

ske krig mod Tyskland og Rusland; en truende handels-

krig mellem USA og EU; trusler fra EU mod den tyske 

regering; den (forudsigelige) erkendelse af, at energiom-

lægningen (herunder afmontering af kernekraft) i Tysk-

land er en katastrofe; stadigt voksende tegn på, at et nyt 

finanskrak, værre end i 2008, er forestående. Er de alle 

sammen forskellige, separate udviklinger og fænomener, 

eller findes der en indre sammenhæng mellem dem? Og, 

hvad der er vigtigere: findes der en løsning, hvor det ikke 

bliver de så ofte omtalte ’små mennesker’, som får væltet 

følgerne af denne politik ned over ryggen? 

Det, vi netop nu oplever, er de forskellige symptomer 

på det neoliberale, transatlantiske systems fallit, denne 

model for økonomi og samfund, hvor de nedgjorte »se-

kundære dyder«, såsom flid, ærlighed, pligtfølelse, påli-

delighed, høflighed osv., er blevet erstattet af aktionærers 

og børsnoteringers værdi, maksimal profit og elitens 

samtykke om, at den eneste forbrydelse er den at blive 

fanget. Efter at skatteborgerne og småsparerne allerede i 

årevis har måttet betale prisen for denne værdiudskiftning, 

er det nu arbejdspladserne for arbejdere i bilsektoren og 

bilisterne, der skal hoste op for ulykkerne. Situationen 

skærpes derved, at mange af de involverede mener, de 

må udnytte tidernes gunst til at profilere sig, som f.eks. 

miljøminister Hendricks, som, under sit seneste besøg i 

Wolfsburg, kom med en hel svada af beskyldninger, fra 

snyd til forbrugerbedrag og kriminelle forhold. Faktisk 

kunne disse manipulationer trække en dybtgående straf-

feretssag efter sig. Men det taler selvfølgelig heller ikke 

ligefrem til fordel for intelligensen hos bestyrelse og 

direktion i bilsektoren, at de tror, en så vidtgående svin-

del, der ifølge sagens natur må have et stort antal medvi-

dere, i længden kan holdes under låg. Audi-teknikere har, 

som det nu viser sig, allerede i 2013 i et internt dokument 

påpeget manipulationerne med udstødningsgassen i USA 

og indtrængende advaret om straffe og skadeserstatninger.  

Men problemets rod ligger deri, at så godt som hele 

den tyske, økonomiske elite har underkastet sig politik-

ken med diverse miljømotiverede forholdsregler, til trods 

for, at de blandt de økonomiske ledere, der har lidt be-

greb om naturvidenskab, udmærket vidste, at der bag 

hypotesen om sammenhæng mellem CO₂-udledning og 

klimaforandring skjulte sig ganske andre interesser og  
 

 

 

intentioner, end de præsenterede argumenter foregav. 

Ikke mindst profiterer de af bankerne og hedgefondene, 

der har tjent en ordentlig gevinst fra solcelleanlæg, vind-

mølleparker og handel med CO₂-udledning. I stedet for at 

kæmpe for en afklaring af klimakontroversen, blev det 

tolereret at undertrykke og marginalisere alle de viden-

skabsfolk, der stiller spørgsmålstegn ved de modeludreg-

ninger, ud fra hvilke scenarierne om sammenhængen 

mellem menneskeskabt CO₂-udledning og klimaforan-

dringer er blevet fremstillet. Denne feje underkastelse 

under dogmet om den menneskeskabte klimaforandring 

havde dernæst næsten uundgåeligt til følge, at man ikke 

så noget stort etisk problem i manipulationen af udstød-

ningsgas. Til det allerede nævnte værdiskifte hen imod 

shareholder-value-samfundet hører desværre også, at de 

store foretagenders bestyrelser og direktioner for det 

meste ikke råder over nogen videnskabelig kompetence, 

men har studeret jura. VW havde i øvrigt allerede i 1987 

vakt opsigt med en valutaaffære. 

Også transportminister Dobrint, CSU, mener at have 

erkendt tidernes gunst, idet han i dieselskandalen har 

vedtaget det usædvanlige middel med at forbyde godken-

delse af Posche-modellen Cayenne, og beordret tvungen 

tilbagekaldelse af 22.000 allerede udleverede biler i hele 

Europa, hvor 100 % af omkostningerne skulle bæres af 

producenten, hvilket kunne medføre tab af arbejdspladser. 

Motorerne stammer fra Audis produktion, og Porches 

driftschef var allerede tidligere blevet anklaget for bedra-

geri. Et andet aspekt af krisen er iflg. rapporter i medier-

ne en løbende undersøgelse fra EU-kommissionens side 

af en mulig, årtier lang illegal aftale mellem de fem, ty-

ske bilfabrikanter, Bosch og muligvis yderligere firmaer, 

der i 60 arbejdsgrupper stemte om udvikling af køretøjer, 

leverandører og markeder – en praksis, der i øvrigt også 

er hverdagskost i andre lande – hvilket af tysk økonomi 

vurderes til at være et angreb fra EU. 

 

USA’s Kongres angribes 

Som om denne skandale ikke var nok for, næst efter 

bankerne, at ødelægge bilsektorens og andre dele af tysk 

industris økonomiske elites image, og dermed svække 

hele økonomien, så er de nye sanktioner mod Rusland, 

der netop er vedtaget af begge huse i den amerikanske 

Kongres, det glade vanvid, et angreb mod hele den euro-

pæiske økonomi og alle europæiske nationers suverænitet, 

hvor meget, der så er tilbage af den. 

Dette lovforslag bygger på en hel række fabrikerede 

antagelser og opfundne historier, iflg. hvilke præsident 



Putin angiveligt skulle have manipuleret det amerikanske 

valg i 2016 og have til hensigt på samme måde at øve 

indflydelse på alle valg, herunder valgene hos USA’s 

allierede. Desuden skal præsidentens evne til at ændre 

den amerikanske udenrigspolitik – altså f.eks. også at 

ophæve de sanktioner, som Obama beordrede per dekret 

– gøres afhængig af Kongressens godkendelse. Dette er 

et utilsløret forsøg fra Wall Street, efterretningstjenester-

ne, der betegnes som »deep state«, og mainstreammedi-

erne på at »indhegne« præsidenten, dvs., berøve ham 

hans forfatningsmæssige magt til at bestemme politikken. 

Præsident Trumps godkendelse af dette lovforslag ville 

betyde en yderst farlig optrapning, som Putin allerede har 

annonceret modforholdsregler imod. Loven ville også 

betyde, at ethvert firma, der ikke overholder disse be-

stemmelser, selv bliver mål for sanktioner, hvilket, i total 

overtrædelse af internatonal lov, ville betyde en forlæn-

gelse af amerikanske love til resten af verden. 

I paragraf 257, under overskriften, »Ukrainsk energi-

sikkerhed«, lyder det bl.a., at det er amerikansk politik 

»fortsat at være imod Nordstream 2-ledningen, i betragt-

ning af dens skadelige virkninger på EU’s energisikker-

hed [hvilket kraftigt modsiges af EU], udviklingen af 

gasmarkedet i Central- og Østeuropa og energireformer i 

Ukraine«, og at »den amerikanske regering skal prioritere 

eksport af amerikanske energiresurser for at skabe ameri-

kanske arbejdspladser, hjælpe amerikanske allierede og 

styrke amerikansk udenrigspolitik«. 

Mere kras kunne den indbildske imperiedominans ik-

ke blive: Tyskland og de andre europæiske nationer skal 

give afkald på sikring af egne energibehov, som, i be-

tragtning af situationen i Mellemøsten og det øvrige Syd-

vestasien og den utilstrækkelige, resterende forekomst i 

Nordsøen, kun kan komme fra Rusland, og i stedet im-

portere flydende gas fra USA’s totalt forgældede frack-

ing-kapacitet, for hvilken import Europa rent teknisk slet 

ikke er forberedt, og hvorigennem det egentlige mål er at 

redde Wall Street-bankerne (der er eksponeret til lån til 

fracking-selskaber, - red.) fra det forestående sammen-

brud.  

Præsident Putin reagerede prompte under sit besøg i 

Finland: Det drejede sig om, sagde han, et åbenlyst, geo-

politisk forsøg på at gennemføre sin egen fordel på be-

kostning af sine allierede; disse allieredes reaktion ville 

vise, i hvilken grad de stadig er i besiddelse af suveræni-

tet, sagde Putin. De første reaktioner, som dem, der 

kommer fra den østrigske kansler Kern eller Michael 

Harms fra den tyske økonomis Øst-udvalg, betegnede 

sanktionerne, som den amerikanske Kongres krævede, 

som absolut uacceptable. 

 

»Russia-gate« afsløret som svindel 

De vigtigste interventioner imod dette vedvarende kup 

imod Trump, gennem hvilket mainstreammedierne, Wall 

Street og efterretningstjenester, der endnu er besat af folk 

fra Obama-administrationen, har haft held til at skabe et 

anti-russisk hysteri, der sætter de værste udtryk for 

McCarthy-perioden i skyggen, kommer fra gruppen af 

tidligere efterretningseksperter, Veteran Intelligence Pro-

fessionals for Sanity (VIPS), der netop har leveret de 

videnskabelige, juridisk anvendelige beviser på, at det 

ikke er Rusland, som har »hacket« det Demokratiske 

Partis computere under valgkampen, med at der derimod 

er tale om insidere, der har kopieret data over på eksterne 

lagerfaciliteter. (Se: ’Russisk hacking’ afsløret som in-

ternt job http://schillerinstitut.dk/si/?p=20816) Dermed er 

Trump fuldstændigt bekræftet: det er ikke russiske hacke-

re, der har forsøgt at manipulere det amerikanske valg, 

der er problemet, men derimod dem, der ved hjælp af læk 

af reelle nyheder og »fake news« forsøger at annullere 

valgresultatet. 

Den analyse, som VIPS nu har leveret, er af allerhøje-

ste, strategiske betydning, for den beviser, at »Russia-

gate«, altså påstanden om, at Rusland skulle have mani-

puleret de amerikanske valg, savner ethvert grundlag. 

Som medlem af VIPS, Ray McGovern, fremførte i et 

interview til LaRouche PAC, så blev den linje, at Rus-

land skulle have hacket det Demokratiske Partis compu-

tere, besluttet af partiledelsen for at aflede opmærksom-

heden fra den kendsgerning, at de Hillary Clinton-e-mails, 

som Julian Assange (WikiLeaks) offentliggjorde, beviser, 

at partiledelsen havde frataget Bernie Sanders sine chan-

cer for nominering. Det er presserende nødvendigt, at 

medlemmerne af VIPS ikke blot indkaldes som eksperter 

af den amerikanske Kongres, men også af Forbundsda-

gen, til en efterforskning. For det er en del af »Russia-

gate«, at teksten i det amerikanske Senats sanktionslov 

også hævder, at Rusland ligeledes har til hensigt at øve 

indflydelse på valg i hele verden, herunder også de fore-

stående tyske forbundsdagsvalg. 

Teorien om Ruslands angivelige indblanding i valge-

ne blev også efter Trumps valgsejr opretholdt af det 

transatlantiske establishment. Det kunstigt skabte hysteri 

skulle afholde Trump fra at virkeliggøre sine valgløfter 

om igen at sætte relationerne mellem USA og Rusland, 

som Obama fuldstændigt havde ødelagt, tilbage på et 

godt fundament. De neokonservative, Obamas efterret-

ningsapparat, Wall Street og de af disse kontrollerede 

medier så heri en god måde til at drive Trump så meget i 

defensiven, at han ikke ville vove at søge en dialog med 

Putin. Demokraterne omkring Hillary Clinton fandt på 

deres side i »Russia-gate« en passende logik for valgne-

derlaget.  

For Tyskland bliver det et spørgsmål om overlevelse, 

med alle midler at sætte sig imod den amerikanske Kon-

gres’ sanktioner og virkeliggøre den Nye Silkevejs nye 

paradigme sammen med Rusland og Kina. Løsningen for 

den tyske økonomi ligger i en ny politik, der atter vender 

tilbage til forpligtelsen over for det almene vel, og som 

satser på innovation og fremtidsteknologi. Så bliver det 

overflødigt at ville gøre sig konkurrencedygtig gennem 

bedragerier.  

 

Helga Zepp-LaRouche er, udover at være stifter og 

international præsident for Schiller Instituttet, formand 

for det tyske, politiske parti, Bürgerrechtsbewegung Soli-

darität (Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet; BüSo) 

og stiller op som spidskandidat til Forbundsdagsvalget, 

den 24. september. Se BüSo-kandidatliste her: 

http://www.bueso.de/node/9207 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=20816
http://www.bueso.de/node/9207

