
Schiller Instituttet: LaRouchePAC Internationale Webcast, 16. marts, 2018 

 

 

Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Anne Stjernstrøm * 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 
 

 

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

 

Mere end nogensinde før er 

det presserende nødvendigt 

at afslutte geopolitik 
 

Vært Matthew Ogden: Vi befinder os nu i en situa-

tion, som Helga Zepp-LaRouche tidligere i dag beskrev 

som »ildevarslende«; det var det ord, hun brugte. Hun 

sagde, »Dette kan kun forstås som et miljø med førkrigs-

propaganda«. Hun sagde, at den respons, vi har set fra 

Vesten, fra flere lande i Europa og inkl. her i USA, til 

den bizarre sag med forgiftningen i Salisbury, Storbritan-

nien, af en russisk eksspion, der blev britisk spion, ved 

anvendelse af en angivelig nervegift; hun sagde, at dette 

nu har skabt det, der kun kan betegnes som en ekstremt 

farlig situation, som meget let kunne eskalere hurtigt og 

føre til krig. Hun sagde, »Man må stille sig selv det ind-

lysende spørgsmål: Hvor fører alt dette hen?« 

Nøglefaktoren her, som Helga Zepp-LaRouche har 

understreget, er timing. Denne begivenhed, og alt det, der 

efterfølgende har udviklet sig med den, kom direkte i 

hælene på: 1) præsident Putins annoncering i sin tale for 

den føderale forsamling den 1. marts af denne nye gene-

ration strategiske våben, der totalt har ændret den interna-

tionale, geopolitiske struktur; og 2) annonceringen fra 

Husets Efterretningskomite, der præsideres af kongres-

medlem Devin Nunes, nogle få dage senere af, at de hav-

de afsluttet deres efterforskning og konkluderet, at der 

absolut ikke fandt noget ’aftalt spil’ sted mellem Trump-

kampagnen og russerne. Dette var absolut hele grundla-

get for Christopher Steeles Russiagate-narrativ. 

Det mest bizarre aspekt af sagen om forgiftningen af 

denne spion er, at den har så mange overlappende aspek-

ter til fælles med denne Steele-affære. Helga Zepp-

LaRouche sagde, at dette er noget, der synes at komme 

direkte ud af en spionroman, eller faktisk en James Bond-

film, som hun sagde. Hun sammenlignede Theresa May 

med karakteren »M« i James Bond-serien. Men, sagde 

hun, kig lidt nærmere på de overlappende faktorer mel-

lem Christopher Steele, Orbis Business Intelligence, den-

ne tidligere russiske spion Skripal og en samling øvrige 

karakterer. Det var præcist, hvad hun kom ind på i sin 

webcast i går. Hun sagde, »Hver gang, I hører navnet 

Christopher Steele, bør I omgående blive skeptiske.« Så 

lad os indlede denne udsendelse her med at lytte til det,  

Vært Matthew Ogden: 

https://www.youtube.com/watch?v=PwXzFoOdO6U 

 
Helga Zepp-LaRouche havde at sige om dette spørgsmål 

i sin webcast i går: 

Zepp-LaRouche: Når man hører navnet »Christopher 

Steele«, bør folk huske, at Husets Efterretningskomite 

netop, efter et års efterforskning, har sagt, at der absolut 

ikke findes nogen beviser for aftalt spil mellem Trump og 

Rusland. Husk, at dette udelukkende var baseret på Stee-

le-dossieret. 

Så det faktum, at Christopher Steele nu dukker op på 

en meget fremtrædende plads i dette angivelige giftan-

greb, er virkelig utroligt. 

Skripal, der gik over til den anden side i 1995 – han 

var en russisk militærefterretningsagent, og han blev 

overtalt af Pablo Miller, en MI6-agent, tilsyneladende i 

1995. Hele denne operation for at overtale Skripal til at 

blive britisk dobbeltagent blev tilsyneladende koordineret 

af Christopher Steele, der i denne periode var chef for 

MI6’s russiske operationer. Steele var også leder af den 

såkaldte Litvinenko-affære, der har nøjagtig samme pro-

fil som den aktuelle sag. Steele forlod MI6 i 2009 – altså, 

»forlod« i gåseøjne, for det er et stort spørgsmål, om han 

virkelig forlod MI6, eller om det blot blev outsourcet til 

et såkaldt privat sikkerhedsfirma ved navn »Orbis Busi-

ness Intelligence«, hvis hovedopgave lige siden har været 

at fabrikere såkaldt bevis for russiske operationer – 

grundlæggende set, beskyldninger mod Rusland. Én af de 

operationer, de kørte, var den såkaldte Operation Char-

lemagne, der hævdede at bevise den russiske indblanding 

i valgene i Storbritannien, i Frankrig, i Tyskland, i Itali-

en; russisk finansiering af Le Pen, Berlusconi, AfD [i 

Tyskland]; angivelige russiske operationer for at øde-

lægge den Europæiske Union; og selvfølgelig var Orbis 

også det sted, hvor Steele-dossieret blev fremstillet. Og 

det er ingen overraskelse, at Pablo Miller også har ar-

bejdet for Orbis. 

Husk, at der var mange artikler fremme, som viste, at 

Christopher Steele ikke bare var en skør hat, der frem-

stillede dette utroligt beskidte dossier om Trump, men at 

forfatteren Peter van Buren i American Conservative 

havde en artikel, som jeg vil tilråde alle at læse igen, og 

hvor han beskriver, hvor sofistikeret en efterretningsope-

https://www.youtube.com/watch?v=PwXzFoOdO6U
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ration, Christopher Steele ledede, ikke kun ved at frem-

stille dette dossier, hvor Skripal for øvrigt kan have været 

en af de kilder, han brugte; men dernæst, at han også 

skabte de såkaldte »sekundære beviser«, som var hans 

egne interviews med medierne, og så dernæst at bekræfte 

det over for FISA som et uafhængigt bevis til fordel for 

det oprindelige dossier. 

Denne artikel af Peter van Buren beskriver, meget ef-

fektivt, at hele dette Ruslands-dossier er en meget sofisti-

keret efterretningsoperation. [Christopher Steele: The 

Real Foreign Influence in the 2016 Election? 

http://www.theamericanconservative.com/articles/christo

pher-steele-the-real-foreign-influence-in-the-2016-

election/] 

Jeg finder dette utroligt, for det faktum, at de vestlige 

regeringer – den tyske, franske og også amerikanske 

regering – omgående bakker op om den britiske position, 

når der er alle disse spørgsmålstegn, der hænger, og jeg 

tror ikke, dette er enden på historien. At fr. May gjorde 

dette, mindede mig om James Bond-film. For nogle men-

nesker har set mindst en eller to af disse film, og I husker, 

der er denne person »M«, som i flere af filmene blev 

spillet af Judy Dench, og som var James Bonds boss. Så 

jeg er sikker på, fr. May har set en film for meget af disse 

film, og hun tror sandsynligvis, hun er »M«, ikke i en 

James Bond-film, men i det virkelige liv, som er i stand til 

at orkestrere det scenario, der sluttelig kunne lede til 

NATO’s artikel 5. 

Det her er ingen leg; men jeg mener, det virkelig er 

sådan noget James Bond-halløj. Hvis I nogensinde igen 

ser en James Bond-film; jeg mener, hvad er det, de laver? 

De er terrorister! De bryder loven, de kører biler ind i 

folkemængder, de skyder vildt om sig, og det er selvfølge-

lig alt sammen britisk efterretningsvæsens fantasiland. 

Folk bør virkelig kaste endnu et blik på det her og indle-

de en efterforskning af, hvad dette britiske, aftalte spil er, 

i Trump-sagen og nu, i Skripal-sagen.«(SE hele Helgas 

webcast: http://schillerinstitut.dk/si/?p=24200) 

Ogden: Som Helga netop sagde, så har Theresa May, 

hvis regering i øvrigt står meget usikkert omkring hele 

spørgsmålet om Brexit-forhandlingerne og den hårde 

eller bløde grænse mellem Nordirland og Republikken 

Irland, og så fremdeles; hun har omgående indledt en 

hurtig optrapning af denne situation til at blive en poten-

tiel krigssituation med Rusland. Som Helga nævnte, så er 

spørgsmålet mht. at kalde dette for et direkte militært 

angreb mod et NATO-medlem på NATO’s territorium, et 

spørgsmål om ideen om at påkalde [NATO’s] artikel V, 

der siger, at ethvert angreb mod et NATO-medlem er et 

angreb mod hele NATO. Theresa Mays strategi eskalerer 

meget hurtigt, og hun trækker flere andre lande ind i dette. 

Jeremy Corbyn, leder af Labour-partiet, er imidlertid 

kommet stærkt offentligt ud og har advaret om, at vi ikke 

må lade denne situation eskalere til et punkt, hvor den 

fører til en potentielt meget destruktiv krig, på baggrund 

af en foreløbig totalt udokumenteret, såkaldt »efterret-

ning«, ligesom i tilfældet – og dette er, hvad Corbyn 

sammenlignede det med – med de såkaldte »masseøde-

læggelsesvåben« i Irak. Corbyn er nu kommet under 

heftigt angreb af lederskabet internt i Storbritannien og 

andre steder, inkl. i sit eget parti. Der har været ’afvigere’ 

fra labour-partiet over hans såkaldte bløde kurs over for 

Rusland. Men lad mig oplæse for jer, et uddrag af en 

kronik, som han netop har udgivet i går aftes i avisen The 

Guardian. Han har givet det overskriften, »The Salisbury 

attack was appalling. But we must avoid a drift to con-

flict« (Salisbury-angrebet var rystende. Men vi må undgå 

at glide over i en konflikt). Hans undertekst lyder: »Stor-

britannien må stille misdæderne til regnskab. Men dette 

er ikke et tidspunkt for forhastede domme, som kunne 

føre os ud i en ny Kold Krig.« Han indleder sin kronik 

med følgende: 

»Der er ingen i Storbritannien, der ikke er oprørt over 

det rystende angreb mod Sergei Skripal og hans datter 

Yulia i Salisbury i sidste uge. Brugen af militær nervegift 

i gaderne i Storbritannien er barbarisk og mere end an-

svarsløst. Denne forfærdelige begivenhed kræver først og 

fremmest, at vores politi og sikkerhedstjenester gennem-

fører den mest grundige og omhyggelige efterforskning af 

kriminelle handlinger. De har ret til at forvente fuld støt-

te i deres arbejde, lige så vel som, at offentligheden bør 

kunne forvente rolige hoveder og en behersket respons 

fra deres politiske ledere. At fare af sted forud for bevi-

serne, som politiet er ved at indsamle, i en ophedet par-

lamentarisk atmosfære, tjener hverken retfærdighed eller 

vores nationale sikkerhed. 

Lad os ikke fabrikere en splittelse over Rusland, hvor 

der ingen eksisterer. Labour er selvfølgelig ingen tilhæn-

ger af Putin-regimet … 

Dette betyder imidlertid ikke, at vi bør acceptere en 

ny kold krig med eskalerende udgifter til våben, stedfor-

træderkonflikter på hele planeten og en intolerance over 

for afvigende standpunkter à la McCarthy-perioden. I 

stedet må Storbritannien opretholde sine love og værdier 

uden reservation. Og de bør høre sammen med en uden-

rigspolitik, der benytter enhver lejlighed til at mindske 

spændinger og konflikt, hvor som helst, det er muligt. 

I mine år i parlamentet har jeg for mange gange set 

klar tankegang i en international krise blive overvældet 

af følelser og hastige domme. Efterretninger, befængt 

med fejl, og uvederhæftige dossierer førte til ulykken med 

invasionen i Irak. Der var en overvældende, tværpolitisk 

støtte til at angribe Libyen, men det viste sig at være 

forkert. En universel modvilje mod angrebene den 11. 

september [2001, USA] førte til en krig mod Afghanistan, 

som fortsætter endnu i dag, alt imens terrorisme har 

spredt sig over hele planeten.  

De fortsatte negative følger af Sovjetunionens kollaps 

og det tilnærmelsesvise kollaps af den russiske stat i 

1990’erne må adresseres gennem folkeretten og diploma-

ti, hvis vi skal vende kursen mod konflikt.« 

Præcis denne pointe med parallellerne mellem de så-

kaldte irakiske »masseødelæggelsesvåben«, efterretnin-

ger og det uvederhæftige dossier, der var knyttet til dette, 

og dernæst den totale mangel på dokumenteret efterret-

ning omkring de beskyldninger, der aktuelt flyver rundt 

omkring brugen af denne nervegift; præcis denne samme 

parallel blev ligeledes adresseret af en fyr ved navn Craig 

Murray; han er tidligere britisk ambassadør til Usbekistan. 

Han har adresseret dette i en række blogindlæg, og han 

http://www.theamericanconservative.com/articles/christopher-steele-the-real-foreign-influence-in-the-2016-election/
http://www.theamericanconservative.com/articles/christopher-steele-the-real-foreign-influence-in-the-2016-election/
http://www.theamericanconservative.com/articles/christopher-steele-the-real-foreign-influence-in-the-2016-election/
http://schillerinstitut.dk/si/?p=24200
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drager også en meget besynderlig forbindelse til sagen 

om Orbis Business Intelligence og den rolle, som dette 

private efterretningsfirma spillede i denne sag; de 

spørgsmål, der rejser sig omkring dette, som var arrange-

ret af ingen anden end Christopher Steele, ophavsmanden 

til det uvederhæftige dossier om Trump og det såkald-

te ’aftalte spil’ med russerne. Som vi nævnte, så er dette 

netop blevet totalt tilbagevist af Husets Efterretningsko-

mites efterforskning. Lad mig i øvrigt lige sige, at det 

også var Steele, der blev håndplukket til at håndtere hele 

denne Litvinenko-affære; der, som Helga Zepp-

LaRouche påpegede, har nøjagtig samme profil, hvor en 

anden tidligere russisk spion, der var hoppet af til Stor-

britannien og var blevet vendt [til britisk spion], angive-

ligt blev forgiftet med polonium.
1
  

Her er Craig Murrays første blogindlæg. Han siger, 

»Novichok-historien er endnu en irakisk svindel med 

masseødelæggelsesvåben (WMD)«. Dernæst et andet 

indlæg et par dage tidligere med titlen, »Russian to 

Judgement«. Jeg vil læse et par af de ting, han har i dette 

blogindlæg. Han skriver følgende:  

»De samme personer, der forsikrede jer om, at Sad-

dam Hussein havde WMD, forsikrer jer nu om, at Vladi-

mir Putin bruger russisk ’novichok’-nervegift til at an-

gribe folk på britisk territorium. Ligesom med det iraki-

ske WMD-dossier, så er det afgørende at finkæmme bevi-

serne meget nøje. Et vitalt, manglende ord fra Theresa 

Mays erklæring i går, var ’kun’. Hun erklærede ikke, at 

den anvendte nervegift KUN blev fremstillet af Rusland. I 

stedet erklærede hun, at denne gruppe af nervegifte var 

blevet ’udviklet’ af Rusland. Antibiotika blev først udvik-

let af en skotte, men det er ikke bevis for, at alle antibio-

tika i dag administreres af skotter.« 

Han siger:  

»Ud fra Putins synspunkt synes der at være meget lidt 

motivering for at myrde Skripal nu. Hvis russerne har 

ventet otte år på at gøre dette, kunne de have ventet til 

efter World Cup. Russerne har aldrig før dræbt en over-

løberspion. Ligesom diplomater, britiske såvel som andre, 

er de mest glødende vogtere af princippet om diplomatisk 

immunitet, således er sikkerhedstjenestepersonel overalt 

de mindst sandsynlige til at ønske at ødelægge et system, 

som kan være et hovedaspekt af deres egen, personlige 

sikkerhed; helt bogstaveligt, så er at gå over til den an-

den side som spion deres ’frikort til at komme ud af 

fængsel’. Dét system underminerer man ikke – sandsyn-

ligvis med dødelig udgang – uden en særdeles god 

grund.« 

Dernæst siger han,  

»Det er langt mere sandsynligt, at grunden til dette 

mordforsøg skal findes i noget nyligt eller aktuelt, end i 

spionaktivitet for tyve år siden. Hvis jeg var britisk politi, 

ville jeg iværksætte en intens efterforskning af Orbis 

Efterretning. 

                                                           
1
 Aleksandr Litvinenko døde 23. november, 2006, kun én 

måned efter han var blevet britisk statsborger, efter angi-

veligt at være blevet forgiftet et par uger tidligere, iflg. 

sin egen overbevisning. Litvinenko havde skrevet et par 

bøger, der var kritiske over for Putins styre. 

Der er ingen tvivl om, at Skripal leverede hemmelig-

heder til MI6 på det tidspunkt, hvor Christopher Steele 

var en MI6-officer i Moskva, og på det tidspunkt, hvor 

Pablo Miller, endnu et medlem af Orbis Efterretning, 

også var MI6-officer i Rusland og rekrutterede agenter 

direkte. Det rapporteres bredt på nettet og i amerikanske 

medier, at det var Miller, der oprindeligt rekrutterede 

Skripal. 

Det var selvfølgelig Christopher Steele og Orbis Intel-

ligence, der for Clinton-lejren producerede det sensatio-

nelle dossier om Trumps forbindelser til Rusland – inkl. 

historien om Trump, der betalte for at blive urineret på af 

russiske prostituerede – det er et nøglepunkt i, at ’Russi-

agate’-affæren har grebet de amerikanske, politiske klas-

ser. Steele er en charlatan, der bankede en række be-

skyldninger sammen, som enten er vildt usandsynlige 

eller også ville kræve adgang til en højtplaceret kilde, 

som han umuligt ville kunne få i dagens Rusland, eller 

begge dele. Han fortalte Demokraterne det, de ønskede 

at høre, og hans publikum – som ikke havde, og stadig 

ikke har, nogen motivering for at se kritisk på det – betal-

te ham stort for det. 

Jeg ved ikke med sikkerhed, om Pablo Miller var med 

til at banke Steele-dossieret om Trump sammen, men det 

synes at være meget sandsynligt, i betragtning af, at han 

også tjente MI6 i Rusland og arbejdede for Orbis. Og det 

forekommer mig at være endnu mere sandsynligt, at Ser-

gei Skripal bidrog til Orbis Intelligences dossier om 

Trump. 

Hvis jeg var [sic] politiet, ville jeg undersøge Orbis 

Intelligence grundigt.« 

Han konkluderer dernæst med at sige,  

»Jeg har i Usbekistan personligt været vidne til, at 

britiske og amerikanske sikkerhedstjenester var beredvil-

lige til at acceptere og godkende efterretning, som de 

vidste, var falsk, med det formål at forfølge deres politi-

ske mål. Vi bør være ekstremt skeptiske over for den ak-

tuelle, anti-russiske narrativ. Der er mange mulige mis-

tænkte i dette angreb.« 

Præcis, som han sagde – tendensen eller beredvillig-

heden fra amerikanske og britiske sikkerhedstjenesters 

side til at acceptere og godkende såkaldt »efterretning«, 

som de ved, er falsk, udelukkende for at fremme deres 

dagsorden; det har vi været vidne til igen og igen. Som 

Jeremy Corbyn påpegede med sagen om »masseødelæg-

gelsesvåben« i Irak; sagen om Libyen og den tværpoliti-

ske støtte til invasionen i Libyen; og som vi nu i løbet af 

de seneste 12 måneder har været vidne til med det så-

kaldte »dossier« fra Christopher Steele, som [tidligere 

FBI-direktør] Comey indrømmede, var ubekræftet og 

slibrigt. Og dog har det været dét, der har været motor for 

hele Russiagate-narrativen i løbet af de seneste 12 måne-

der her i USA. 

Jeg vil afspille endnu et klip fra Helga Zepp-

LaRouches webcast i går, hvor hun direkte kommenterer 

det, den tidligere britiske ambassadør Craig Murray hav-

de at sige. Her er, hvad Helga sagde i går: 

Helga Zepp-LaRouche: »Det karakteriseres korrekt 

af den tidligere britiske ambassadør til Usbekistan, Craig 

Murray, som, at dette er endnu et forsøg på det her med, 
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at man har masseødelæggelsesvåben i Irak, hvor man 

denne gang beskylder Putin personligt for at stå bag 

dette mordforsøg på Skripal og hans datter.  

Dette er en fuldstændig utrolig historie, for hr. Mur-

ray siger også, at en vis dr. Robin Black fra forsk-

ningslaboratoriet i Porton Down sagde, at det ikke en-

gang er bevist, at denne giftgas Novichok nogensinde har 

eksisteret. Følgelig har OPCW ikke medtaget det på li-

sten over forbudte stoffer, for de har aldrig set det; det er 

aldrig blevet undersøgt, og de har det ikke. Hvis briterne 

derfor øjeblikkeligt siger, at vi har sikre beviser på, at 

dette kommer fra Rusland, og at det er dette stof, når de 

ikke har noget at sammenligne det med – det er virkelig 

en utrolig historie og, som russerne siger, det er en utro-

lig provokation. 

Når man kører en sådan operation, er spørgsmålet 

selvfølgelig, hvad er formålet med det? 

Udenrigsminister Lavrov sagde omgående, at der ikke 

er noget i det. Udenrigsministeriets talskvinde Maria 

Zakharova sagde omgående, at dette er en sindssyg be-

skyldning; der er absolut intet bevis. Briterne gav Rus-

land et ultimatum og gav dem én dag til at forklare, 

hvordan dette stof kom fra Rusland og ind i Storbritanni-

en. Reglerne i denne Organisation for forbud mod kemi-

ske våben (OPCW), siger, at, hvis der opstår en sådan 

sag, så har det anklagede land 10 dage, og i dette tids-

rum må prøverne overgives, så de kan undersøges. Intet 

af dette blev gjort. 

Så det er en fuldstændig usædvanlig adfærdskodeks, 

og jeg mener, det lugter langt væk.« 

Ogden: Som vi i de sidste par uger har diskuteret, lige 

siden præsident Putins game-changer annoncering af 

denne nye generation strategiske våben, baseret på an-

vendelsen af meget avancerede, fysiske principper, så 

befinder vi os nu på et tidspunkt, hvor det er så meget 

desto mere presserende nødvendigt, at vi sætter os sam-

men og nøgternt og meget klarhovedet diskuterer nød-

vendigheden af en ny sikkerhedsarkitektur. Dette har 

været en alarmklokke for mange mennesker; og der var 

dette meget signifikante brev, som blev udgivet af fire, 

ledende Demokratiske senatorer her i USA – Merkley, 

Markey, Dianne Feinstein og Bernie Sanders – som sag-

de, at, i kølvandet på Putins tale 1. marts, må vi omgåen-

de sætte os sammen og føre nye, strategiske forhandlin-

ger mellem USA og Rusland; i modsat fald kunne dette 

eskalere og meget hurtigt blive til en ekstremt farlig situ-

ation. Langt farligere end på noget tidspunkt under den 

såkaldte Kolde Krig. Dette krav var meget signifikant, og 

igen, timingen for denne operation for at optrappe så 

dramatisk, og for – som Theresa May truer med at gøre – 

næsten at påkalde NATO’s artikel V mod Rusland; ti-

mingen er meget mærkelig, for at sige det mildt. Men 

erkendelsen af, at denne aktuelle situation, med denne 

slags masse-udryddelsesvåben – ikke blot masse-

ødelæggelse, men udryddelsesvåben; masseudslettelses-

våben, som USA og Rusland, og også Kina, nu har ad-

gang til; krig er ikke en valgmulighed. Vi har et presse-

rende behov for en ny sikkerhedsarkitektur. 

Det, vi må gøre her i USA, er, at vi må optrappe kam-

pen for skabelsen af en ny sikkerhedsarkitektur, og lige-

ledes for en ny økonomisk arkitektur. Disse to går i reali-

teten hånd i hånd. Globalt findes det i form af Bælte & 

Vej Initiativet, som Kina står for. Dette kommer både i 

strategisk og økonomisk form; ideen om win-win-

partnerskaber. Se blot på præsident Trump, der – på trods 

af den uophørlige anti-russiske, anti-kinesiske narrativ, 

der endda er kommet internt fra hans egen administration 

– på trods af dette, så er han blevet ved med at gå imod 

og insistere på, at gode relationer mellem USA og Kina, 

og mellem USA og Rusland, er en god ting, ikke en dår-

lig ting. Se, hvad han har opnået pga. sin insisteren på 

gode relationer med Kina. Der er problemer i verden, der 

kun kan løses gennem denne form for stormagtssamar-

bejde, såsom krisen på Koreahalvøen. Denne historie er 

stadig under udvikling, men se på, hvad Kina stærkt har 

støttet. Denne idé om win-win-samarbejde; dette kan 

finde sted inden for det strategiske område – win-win-

samarbejde mellem USA og Kina kan løse den internati-

onale krise med terrorisme, som det gentagent er blevet 

understreget, mht. nødvendigheden af denne form for 

samarbejde. 

Men også økonomisk; og det er, hvad Bælte & Vej 

Initiativet repræsenterer; denne idé med win-win økono-

misk samarbejde. Globalt udtrykkes dette i form af Bælte 

& Vej Initiativet, denne Nye Silkevej; det Nye Paradigme, 

som repræsenteres af dette. Her i USA udtrykkes det i 

form af Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love; og 

det er så meget desto tydeligere, at dette er presserende 

nødvendigt. Vi har set, at Gateway-projektet i New York 

blev opgivet, med denne bro, der blev lukket i timevis og 

skabte trafikpropper, med denne trafik, der er så nødven-

dig for den nordøstlige korridor. Vi så det tragiske kol-

laps af en gangbro i Florida i går. Dette er et symptom på 

den smuldrende infrastruktur i USA. Denne idé om en 

pakke, og ikke enkeltstående love, men en komplet frem-

gangsmåde for politikker, der er baseret på ideen om 

kreditskabelse i Hamiltons tradition til forøget produkti-

vitet; og med en forøgelse af det, Lyndon LaRouche på 

enestående vis har betegnet som vores territoriums relati-

ve, potentielle befolkningstæthed; som er en naturlig 

følge af ideen om arbejdskraftens forøgede, produktive 

evner. Dette kan kun gøres gennem implementeringen af 

LaRouches Fire Økonomiske Love i deres fuldstændig-

hed. Dette kræver naturligvis en missionsorientering, 

med rumforskning og den seneste, avancerede teknologi. 

Vi må opgradere arbejdsstyrken. Vi kan gøre det gennem 

udstedelse af billiarder af dollars i kredit til produktion, 

og som kun kan dirigeres på den korrekte måde, med en 

ny nationalbank – statslig bank – i Hamiltons tradition, 

eller noget tilsvarende, som f.eks. Franklin Roosevelt, der 

brugte Reconstruction Finance Corporation (tilnærmel-

sesvis svarende til en kreditanstalt for genopbygning, -

red.) på FDR’s tid.  

Men før noget af dette kan ske, må vi omgående reor-

ganisere dette syge finanssystem gennem en genindførel-

se af Franklin Roosevelts Glass/Steagall-lov. Kampen om 

Glass-Steagall ophedes igen. Dette foregår i høj grad på 

delstats- og lokalniveau og ledes af LaRouche Political 

Action Committees indsats, og hvor flere delstatskon-

gresser nu har introduceret lovforslag eller resolutioner til 
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støtte for Glass-Steagall og statslig bankpraksis, som vi 

nævnte i mandags (opdatering: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=24125) med tilfældet med 

senatet og delegeret-forsamlingen i staten West Virginia. 

Men dette er også fokus i en kamp på Capitol Hill, og 

som anføres af senator Elizabeth Warren, imod det kata-

strofale lovforslag til afregulering af bankerne, som 

kommer fra det Republikanske lederskab. Elizabeth War-

ren, der introducerede et tillæg til dette bankafregule-

ringsforslag, som omgående ville have genindført det 21. 

Århundredes Glass/Steagall-lov. Dette blev holdt væk fra 

dagsordenen af leder Mitch McConnell. Denne artikel i 

The Hill (se video), som I ser, bemærker, at dette totalt 

har splittet det Demokratiske Parti. Titlen lyder, ’Enhed i 

det Demokratiske Parti splintret med bankdebat’. Artik-

len rapporterer, at Elizabeth Warren i går talte i Senatet 

for at advare sine kolleger om, at dette lovforslag, der nu 

går til hasteafstemning, begår samme fejl som den, Kon-

gressen begik i 1999, da den oprindeligt ophævede 

Glass/Steagall-loven, og hvor den brandmur, som bestod 

mellem finansiel spekulation og kommerciel bankvirk-

somhed, blev fjernet. Hun sagde, at dette lovforslag er af 

samme størrelsesorden, hvis ikke værre. Hun sagde, 

»Dette lovforslag handler ikke om uafsluttede forretnin-

ger mht. den sidste finanskrise.« Hun sagde, »Dette lov-

forslag handler om at lægge fundamentet for den næste.« 

Og hun kom med den forudsigelse, at, hvis dette lov-

forslag bliver vedtaget, i modsætning til den omgående 

genindførelse af Glass-Steagall, så er endnu en finanskri-

se nært forestående og truer i horisonten. 

Lad os høre endnu et klip om dette spørgsmål fra Hel-

ga Zepp-LaRouches internationale webcast fra i går, hvor 

hun advarer om, at Damoklessværdet i form at et nyt 

finanskrak hænger over vore hoveder. Hun udsteder en 

hasteopfordring til handling for omgående at mobilisere 

her i USA for en ny finansarkitektur, som er presserende 

nødvendig og må kræve den omgående gennemførelse af 

Glass-Steagall og hele Lyndon LaRouches program med 

Fire Love her i USA. Helga Zepp-LaRouche: 

»… Damoklessværdet med et nyt finanskrak hænger 

over verden. 

Vi har netop talt med nogle insiders, der sagde, at, ud 

over de $700 billard officielt indrømmede derivatkon-

trakter, som Den internationale Betalingsbank (BIS) har 

indrømmet, er der $570 billard i derivater-over-disken, 

og det er naturligvis en krudttønde, der kunne gå helt 

galt, hvad øjeblik, det skal være. 

Så jeg vil appellere til jer, vore seere, til absolut at 

tage kontakt med os og blive aktive, hjælpe os med at 

sprede ideen om Glass-Steagall, organiseringen af de 

Fire Love, min mand foreslog allerede i 2014; og ligele-

des at diskutere behovet for at gå med i det Nye Para-

digme og absolut ophøre med at tænke i geopolitiske 

termer. I begyndelsen af året sagde jeg, vi må overvinde 

geopolitik, for i en tid med atomvåben, hverken bør eller 

kan en konflikt løses gennem militære midler. Hvis man 

ikke forfølger dette på randen af Tredje Verdenskrig – og 

det, der kommer fra briterne lige nu, er kun nyttigt i én 

forstand: det gør den rolle, briterne spiller, absolut klar. 

De har hele tiden gjort det, men nu er det mere ude i det 

åbne end nogensinde før. Så vi bør virkelig sætte ind for 

at afslutte Det britiske Imperium og erstatte det med et 

Nyt Paradigme, med et nyt regelsæt for internationale 

relationer blandt nationer, baseret på suverænitet, re-

spekt for den andens samfundssystem, for menneskehe-

dens fælles mål; og jeg mener, denne debat er absolut 

presserende nødvendig.« 

Ogden: Det var altså Helga LaRouches opfordring til 

handling, og jeg mener, det var meget klart. Som hun 

sagde, så må 2018 være det år, hvor vi afslutter geopoli-

tik; for, i en tid med konstant stærkere, destruktive atom-

våben, kan krig ikke være en valgmulighed mht. relatio-

ner på denne planet. 

I denne weekend fortsætter vi med næste afsnit af 

LaRouchePAC’s undervisningsserie 2018, som bærer 

titlen, »Afslutningen af geopolitik: Hvad er det Nye Pa-

radigme?«. Emnet for lektionen i morgen (17. marts) er 

det kulturelle gennembrud, der er nødvendigt for at kure-

re amerikanerne for de fejlslagne aksiomer, der har ført 

til accepten af geopolitik – økonomisk, strategisk, kultu-

relt – og den nødvendige kulturelle renæssance, som må 

erstatte denne fejlslagne, aksiomatiske tankegang. Lekti-

onen har som lærer John Sigersen, der er leder af Schiller 

Instituttets Borgerkor i New York City og er Schiller 

Instituttets musikdirektør. Han vil være gæstelærer i den-

ne udsendelse, der finder sted i morgen. Hvis I ikke har 

indtegnet jer til undervisningsserien, kan I selvfølgelig se 

lektionerne online, men vi opfordrer jer til faktisk at blive 

indtegnede deltagere, det kan I gøre her –  

discover.larouchepac.com. Det vil give jer adgang til 

diskussionen bag scenen, der finder sted mellem elever 

og lærere, lørdagen mellem de officielle lektioner (dvs. 1 

uge efter), og til at modtage hele pensum og hjemmeop-

gaver. Dette har vist sig at være effektivt i de forgangne 

uger, og vi håber, det fortsat vil vokse. Tidspunktet for 

denne undervisningsserie kunne ikke være klarere, for, 

som Helga Zepp-LaRouche sagde, så befinder vi os i en 

meget ildevarslende situation, og hvis dette får lov at 

skride fremefter, som visse personer tilsyneladende tilsig-

ter, ville det føre direkte til en meget destruktiv krig. 

Tak for at være med på kanalen i dag, bliv på kanalen 

larouchepac.com; vi udlægger opdateringer i løbet af de 

kommende par dage og uger. Mange tak. 
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