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Sanktioner mod Rusland:  

Et kup mod USA’s Forfatning  

– Tyskland må forsvare sine  

interesser! 
 

Af Helga Zepp-LaRouche 

 
 

 

5. august, 2017 – Den næsten helt ensrettede afstem-

ning i begge huse i den amerikanske Kongres om nye 

sanktioner mod Rusland (såvel som også Iran og Nordko-

rea), repræsenterer en skandale uden fortilfælde, der på 

flere områder har banebrydende implikationer: De udgør 

et kup mod den amerikanske Forfatning og et hensynsløst 

angreb på de europæiske »allierede«; de sætter atter den 

strategiske konfrontation med Rusland og Kina, som 

Trump ønskede at overvinde, på dagsordenen, og de ud-

gør en krænkelse af Folkeretten, fordi de gør fordring på 

amerikansk lovgivnings ekstraterritoriale gyldighed. Det 

er på høje tid, at resten af verden lærer at forsvare sine 

egne interesser, der kun kan ligge på et fuldstændig andet, 

politisk plan. Præsident Trump underskrev en lov, hvor 

han sagde, at den indeholdt forskellige forfatningsstridige 

elementer, han ikke ville håndhæve. Trump ønskede ty-

deligvis ikke at udsætte sig for den pinlige situation, at 

Kongressen ville underkende hans veto med et flertal, der 

udgjorde langt mere end det nødvendige to tredjedels 

flertal. Repræsentanternes Hus vedtog loven med 419:3 

stemmer, og Senatet med 98:2 stemmer. Men det drejer 

sig om intet mindre end et kup mod USA’s Forfatning fra 

1787, som udelukkende tildeler præsidenten beføjelserne 

til at bestemme forholdet til andre stater. Loven tilsigtede 

endda at fratage præsidenten muligheden for nogensinde 

igen at ophæve sanktionerne. I praksis skulle Trump sen-

de Kongressen en formel anmodning om at ophæve sank-

tionerne, hvor Kongressen så inden 30 dage skulle afgøre 

spørgsmålet positivt eller negativt, hvilket, i betragtning 

af de netop demonstrerede flertalsforhold, viser et dystert 

perspektiv. Dermed har Kongressen i praksis kapret præ-

sidentens beføjelse til at afgøre udenrigspolitikken, og 

tilligemed, på et meget afgørende punkt, sat den for-

fatningsmæssige adskillelse af den udøvende, lovgivende 

og dømmende magt ud af kraft. 

 

 

 

Helga Zepp-LaRouche er stifter og præsident for 

Schiller Instituttet og desuden formand for det tyske, 

politiske parti, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, BüSo 

(Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet).  

Zepp-LaRouche er spidskandidat i Berlin-kredsen til 

Forbundsdagsvalget den 24. september. 
 

 

 

Kongressens sanktioner er i modstrid med folkeretten 

 

Det varede tydeligvis flere dage, før de berørte kredse 

i Tyskland og Europa kom sig over chokket over den 

amerikanske Kongres’ krav, som er i strid med folkeret-

ten, om også at gøre amerikanske love gældende ekstra-

territorialt, dvs., i hele verden, og som denne gang ram-

mer de europæiske »allierede« og »venner« med en fuld 

bredside inden for deres eksistentielle områder, nemlig 

inden for sikkerhed for energiforsyning og – hvis de ville 

tænke lidt dybere efter – med spørgsmålet om krig eller 

fred i atomvåbnenes tidsalder. Dette rammer den tyske 

økonomi i en situation, hvor den allerede i årevis er ble-

vet belastet af Obama-administrationens sanktioner mod 

Rusland – og hvor nogle foretagender i visse tilfælde er 

blevet drevet til konkurs – alt imens tallene for USA’s 

eksport til Rusland i samme tidsrum steg. 

Straffeforanstaltninger truer firmaer, der deltager i 

NordStream 2-gasledningen og andre russiske energipro-

jekter, altså potentielt leverandører af alle materialer, der 

behøves for produktionen, alle produktions- og tjeneste-

ydelsesfirmaer, deres administrerende direktører og des-

uden også i forbindelse med disse firmaers amerikanske 

afdelinger. Talsmænd for VDMA (Tysk Værktøjsindu-

strisammenslutning) og DIHK (Tysk Industri- og Han-

delskammer) protesterede imod sanktionerne og forlan-

ger en »klar linje« fra Forbundsregeringen. Det bliver 

vanskeligt. Ganske vist har udenrigsminister Gabriel 

beskyldt USA for at ville tvinge Europa til at importere 

flydende amerikansk gas, der er udvundet efter ’frack-

ing’-metoden, og økonomiminister Zypries fordømte 

sanktionerne som overtrædelser af Folkeretten. Men i 

CDU-partiet findes der en hel række Quislinger, der, for 

deres atlantiske karrieres skyld, hellere ville sælge deres 

bedstemor, end de ville forsvare den nationale interesse. 

Også regeringens holdning om at afstemme reaktio-

nen til de amerikanske sanktioner med EU, ville, i be-

tragtning af uenigheden i EU, vise sig at blive 



som ’Hornberger-skydningen’ (talemåde: dvs., at alt 

krudtet bliver fyret af uden noget resultat). Polen og de 

Baltiske Stater er modstandere af NordStream 2-

gasledningen og alt for ofte villige instrumenter for ang-

loamerikansk manipulation, når det drejer sig om Rus-

land. Men, efter en mislykket energiomlægning, diesel- 

og kartelskandale, kører den tyske økonomi på de sidste 

reserver.  

Naturligvis har Kina indset, at de samme kræfter, der 

er ansvarlige for den ensrettede afstemning i Kongressen 

om sanktionerne mod Rusland, også, i sit forsøg på at 

opnå sin unipolære utopi, er hensynsløse nok til at gå i 

den nok så berømte Thukydid-fælde mht. Kina. Flere 

kinesiske talspersoner og medier har meddelt, at Kina 

ville hjælpe Rusland med at klare de økonomiske konse-

kvenser af sanktionerne, og om nødvendigt også ville 

understøtte Rusland i tilfælde af et finanskrak. Kina og 

Rusland, hvis relation for tiden under alle omstændighe-

der er de bedste nogensinde, ville yderligere intensivere 

deres strategiske partnerskab, der i givet fald ville repræ-

sentere en afskrækkelse. 

Allerede den 21. januar publicerede den britiske avis 

Spectator en artikel, hvor man spekulerede i, om præsi-

dent Trump ville blive fjernet fra embedet i utide – gen-

nem ’impeachment’ (rigsretssag), kup eller mord. Kuppet 

er allerede i gang gennem afstemningen i Kongressen, 

der er uden fortilfælde, den særlige efterforsker Robert 

Mueller, tidligere FBI-chef, og hele FBI er nu kaldet til at 

fabrikere »beviser« for den hemmelige aftale mellem 

Putin og Trump, som dernæst skal få til følge, at Trump 

afsættes ved en rigsretssag. Den amerikanske historie, 

hvor en hel række af amerikanske præsidenter er faldet 

som ofre for geopolitiske sammensværgelser, giver an-

ledning til bekymringer over, at den tredje af de af Spec-

tator angivne muligheder på ingen måde er udelukket.  

 

Sandheden om Ukrainekrisen og ’Rusia-gate’  

må komme frem 

 

Hvad kan Tyskland gøre i betragtning af denne højst 

farlige situation? En hel del.  

For det første, så beror det aktuelle hysteri imod Rus-

land på to »narrativer«, der savner ethvert grundlag, og 

en konstatering af denne reelle kendsgerning i begge 

disse sager ville fjerne grundlaget for det aktuelle postyr. 

Den første af disse »narrativer« består deri, at Putin, i 

strid med Folkeretten, skulle have annekteret Krim. 

Sandheden, som Helmut Schmidt også understregede, er 

den, at Ukraine-krisen begyndte med EU-konferencen i 

Masstricht og beslutningen dengang fra EU’s side om en 

imperieudvidelse mod øst. Krisen blev udløst af et forsøg 

under EU-topmødet i Vilnius i november 2013 på at 

knytte Ukraine til EU’s og NATO’s indflydelse gennem 

en EU-associeringsaftale. Maidan-opstanden blev organi-

seret gennem NGO’er, der blev understøttet af Vesten, og 

Bandera-nazister, der ligeledes var ansvarlige for det 

nazistiske kup i Kiev i februar 2014. Som reaktion på 

dette kom så udviklingerne i Østukraine og befolkningen 

i Krims folkeretsligt legitime afstemning, der som resul-

tat havde, at man ønskede at tilslutte sig Rusland. (En 

omfattende dokumentation af begivenhederne dengang 

kan læses på Schiller Instituttets hjemmeside under tag-

get ’Ukraine’). Sandheden om krisen i Ukraine må afkla-

res for offentligheden!  

Den anden narrativ om, at Rusland skulle have mani-

puleret det amerikanske præsidentvalg og skulle have 

»hacket« DNC’s computere, blev for nylig modbevist 

gennem et offentliggjort memorandum fra Veteran Intel-

ligence Professionals for Sanity, VIPS (Efterretningstje-

nesteveteraner for Fornuft)
1
 og i et enormt vigtigt inter-

view, som Ray McGovern, medlem af VIPS, gav til 

LaRouche PAC.
2
  

De tidligere efterretningsspecialister, alle topeksperter 

inden for deres felt, har leveret de kriminaltekniske bevi-

ser på, at der ikke fandt nogen »russisk hacking« sted, 

men at data blev stjålet af insidere, og dernæst »lækket«. 

VIPS’ efterforskningsresultater må ligeledes bringes til 

offentlighedens kendskab, og eksperterne indbydes til at 

aflægge forklaring for den tyske Forbundsdag! 

Tyskland må, ligesom alle andre berørte stater, sætte 

sig til modværge mod USA’s fordring på amerikanske 

loves ekstraterritoriale gyldighed, hvilket strider mod 

Folkeretten. Det rette forum for dette ville være FN’s 

Generalforsamling, som begynder i september, og som er 

den indlysende forsamling til at vinde gehør for Folkeret-

tens gyldighed. 

Men det allervigtigste er imidlertid at etablere en fuld-

stændig ny og højere politisk platform for relationer mel-

lem nationer. Den nuværende kurs for sanktioner, mod-

sanktioner, handelskrig, optrapning af geopolitiske pro-

vokationer, stedfortræderkrige – hvor skal det ende? I en 

stor atomkrig? 

Hvis vi tyskere har lært noget som helst af de to ver-

denskrige i det 20. århundrede, så bør vi nu energisk 

gribe initiativet og ikke alene sætte en ny ruslandspolitik 

på dagsordenen, men også tage imod Kinas tilbud om et 

win-win-samarbejde omkring byggeriet af den Nye Sil-

kevej og sammen med Rusland, Kina og andre nationer 

genopbygge Mellemøsten og det øvrige Sydvestasien, der 

er blevet ødelagt af Blairs, Bush’ og Obamas krige, og 

ligeledes udvikle Afrika. Ifølge opinionsundersøgelser er 

83 % af tyskerne imod de amerikanske sanktioner mod 

Rusland, men 91 % er imod Trump. Måske bør disse 

personer, der er skadet af massemedierne, begribe, at det 

ikke er Trump, der er problemet, men derimod en ensret-

tet amerikansk Kongres, som med alle midler vil etablere 

en unipolær verdensorden, om prisen så skal være udslet-

telsen af den menneskelige art. 

                                                           
1
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