
 
 

* si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * 

 

 

Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.) * KONTAKT OS: 

Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: 35 43 00 33 * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde: 

Medlemskab: 1 år: 500 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: 564-8408, Homebanking: 1551-5648408 
 

 

APPEL: 

 

PRÆSIDENT TRUMP, 

EFTERFORSK BRITISK 

UNDERMINERING AF USA 

 

 

 

 

Appel til præsident Donald Trump 

Det Hvide Hus 

1600 Pennsylvania Avenue, N.W. 

Washington, DC 20500 

 

Lyndon LaRouche har, med hensyn til den igangværende svindelagtige skandale med Russia-gate, der er rettet 

mod præsident Trump, erklæret, at det amerikanske folk må kræve, at det igangværende, forræderiske britiske kup 

imod præsidentskabet, og nationen, stoppes, og at gerningsmændene retsforfølges og fængsles. Vi, underskriverne, 

erklærer os enige med erklæringen og det følgende: 

1. Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) har fremlagt beviser for præsident Trump for, at 

Rusland aldrig hackede Demokraternes Nationalkomite.( http://schillerinstitut.dk/si/?p=21098).  De omtalte e-

mails blev lækket af en insider, og ikke hacket, og blev efterfølgende manipuleret for at tilskrive Rusland 

ansvaret. En ny særlig anklager bør udpeges for at efterforske dem, der er ansvarlige for at begå det 

efterfølgende svindelnummer, der har skadet og delt hele vor nation så meget. 

2. Der er rigelige registrerede beviser, der viser, at britiske institutioner og tjenester udførte et samordnet 

angreb på kandidat, og nu præsident, Donald Trump med det formål at øve indflydelse på, og dernæst 

omstøde, resultatet af det amerikanske valg. Handlingerne udført af tidligere MI6-agent Christopher Steele og 

hans firma Orbis Business Intelligence, der er involveret i at skabe falske og slibrige anklager mod 

præsidenten, efter at være blevet betalt over $1.000.000 af tilhængere af Hillary Clinton, er frugtbare mål for 

efterforskning, ligesom også handlinger, udført af GCHQ (det britiske NSA), er det. Hvis en ny, særlig 

anklagers efterforskning viser britisk indblanding, bør den særlige relation mellem USA og Storbritannien 

opgives i enhver henseende.  

Med LaRouches ord, Opgiv det britiske system. Red folket.  

Underskrift … 

 

(Bemærk, at Appellen på LaRouchePAC’s webside også kan underskrives af udlændinge) 
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