
Det næste Hiroshima inden november? 
Vi har brug for en verdensorden for fred!

af Schiller Instituttets stifter og 
internationale præsident Helga 
Zepp-LaRouche den 8. august 
2020.

Jeg slår alarm! De fleste af 
vore samtidige undervurderer 
den eskalerende amerikanske 

kampagne mod Kina, og kinesiske analytikere frygter, at det 
kan føre til en militær konflikt inden det amerikanske præ-
sidentvalg i november. Den tidligere australske premiermi-
nister Kevin Rudd advarer i en artikel i Foreign Affairs med 
den skæbnesvangre titel: »Pas på »augusts kanoner« – i Asi-
en«, med en klar henvisning til udbruddet af Første Ver-
denskrig: »Det engang utænkelige resultat – egentlig væbnet 
konflikt mellem USA og Kina – ser nu ud til at være muligt 
for første gang siden afslutningen af Korea-krigen. Vi står 
med andre ord overfor udsigten til – ikke kun en ny kold 

krig, men også en varm krig«. [1] Den nuværende australske 
premierminister Scott Morrison deler denne frygt for, at krig 
mellem USA og Kina, der »tidligere var utænkeligt og endog 
ikke blev anset som et muligt eller sandsynligt udfald«, ikke 
længere betragtes således«.

Den samme bekymring kommer også fra russisk side: På 
75-årsdagen for brugen af atomvåben i Hiroshima advarer 
den russiske udenrigsminister Lavrov mod en ændring i den 
amerikanske militære doktrin, der nu betragter atomvåben 
som »anvendelige«.

Blot 75 år efter afslutningen af Anden Verdenskrig, der ef-
terlod store dele af verden i ruiner, hvordan har verden kun-
net nå frem til dette punkt med potentiel udryddelse? For det 
ville være følgen af den tredje, termonukleare verdenskrig. 
Det startede med metoden til  »Schrecklichkeit«  (afskræk-
kelse), med demonstrationen af en så frygtelig handling, at 
man overbeviser en potentiel modstander om, at han alene 
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kan redde sig ved ubetinget underkastelse.
Lyndon LaRouche havde allerede fordømt denne brug af 

atomvåben som militært unødvendig for 25 år siden, i en 
kommentar til 50-årsdagen for Hiroshima og Nagasaki. Ja-
pan var blevet besejret for længe siden og havde undersøgt 
muligheden for en overgivelse og en afslutning på krigen så 
hurtigt som muligt gennem forhandlinger mellem kejser Hi-
rohito og Giovanni Montini, som var daværende sekretær for 
pave Pius XII og senere blev pave Paul VI. Disse rapporter, 
som LaRouche modtog gennem samtidige vidner, er nu ble-
vet bekræftet af dokumenter, der er tilgængelige i Nationalar-
kivet i Washington, og rejser spørgsmålet, om det ikke er på 
høje tid, at denne uhørte handling behandles og diskuteres 
som en ekstraordinær krigsforbrydelse. Denne handling, der 
blev begået med Storbritanniens godkendelse, og på bag-
grund af hvilken mere end 200.000 mennesker, for det meste 
civile, omkom, mens utallige flere efterfølgende led og døde.

»Der var ikke behov for en militær invasion af de ja-
panske øer. Der var ingen militær grund til at smide disse 
atomvåben på to byer, Hiroshima og Nagasaki, for Japan var 
blevet fuldstændig besejret; der var kun et britisk geopolitisk 
motiv, som næsten ikke havde noget at gøre med Japan som 
sådan«, skrev LaRouche. [2]

Krigen var praktisk talt forbi. Japan blev afskåret fra sine 
forsyningslinjer af den amerikanske marineblokade og den 
russiske besættelse af Korea og det nordlige Kina. »I den-
ne situation«, understregede den russiske udenrigsminister 
Lavrov, »var USA’s atombombning faktisk bare en magtde-
monstration og en test af kernevåbnenes virkning på civile«. 
Scott Ritter, tidligere FN-våbeninspektør i Irak, skrev i en 
kommentar til denne årsdag, at Trumans inderkreds, inklu-
sive udenrigsminister James Byrnes og krigsminister Henry 
Stimson, gik ind for anvendelsen af atomvåben, fordi de tro-
ede, at det ville hjælpe med at skræmme Sovjetunionen fra 
en fremtidig krig.

 
Afskrækkelse som metode

Bag dette lå hele strategien, som HG Wells gentagne 
gange havde understreget, allerede før Anden Verdenskrig, 
og som Bertrand Russell offentliggjorde i sin artikel i 1946: 
»Atombomben og krigsforebyggelsen«, nemlig at gøre ople-
velsen af krig så forfærdelig, at enhver mulig modstander, og 
især Sovjetunionen, kunne tvinges til at opgive sin suveræni-
tet og underkaste sig en verdensregering.

Ritter citerer også direktøren for Manhattan-projektet, 
der fremstillede de to atomvåben, general Leslie Groves, 
som sagde til de involverede forskere: »Formålet med hele 
projektet var at underkue russerne«. Så det handlede ikke 
om at redde menneskeliv og afslutte krigen i Stillehavet på 
den mest humane måde, som den tidligere, officielle version 
om Hiroshima og Nagasaki har hævdet, men som teoretike-
ren for inddæmningspolitikken mod Sovjetunionen, George 
Kennan, har udtrykt det, handlede det om at organisere ef-
terkrigstiden »i vores billede«.

I en artikel i Los Angeles Times den 5. august opfordrede 
Gar Alperovitz til en »ærlig national samtale« om den skæb-
nesvangre første brug af atomvåben, som »fortsat truer vores 

overlevelse.« [3] Hvad, der virkelig er behov for, er en inter-
national debat, der inkluderer Churchills dominerende rolle i 
forhold til Truman, samt de anglofile kredse omkring Averell 
Harriman.

Det er ikke en akademisk øvelse at identificere hensigten 
bag den oprindelige brug af atomvåben mod civilbefolknin-
gen, eftersom det ser ud til, at det nuværende amerikanske 
etablissement er vendt tilbage til at bruge »afskrækkelse« som 
en metode til at fremme dets interesser, ikke kun mod Kina.

Hvad skal det ellers betyde, når de tre amerikanske se-
natorer, Ted Cruz, Tom Cotton og Ron Johnson, skriver i 
et brev til ledelsen af havnene i Sassnitz og Mukran på den 
tyske ø Rügen, at de enten afslutter samarbejdet med North-
stream 2-gasledningen, eller USA vil træffe foranstaltninger, 
der ødelægger havnenes økonomiske levedygtighed. Rørled-
ningen er allerede 90 procent færdig og er vigtig for ener-
giforsyningen ikke kun i Tyskland men også i andre dele af 
Europa, men i brevet siges det: »Sanktionerne er obligatori-
ske, og der vil ikke blive lagt fingre imellem i forhold til at 
håndhæve dem... Hvis I fortsætter med at levere varer, tje-
nester og støtte til Nord Stream-projektet, herunder ved at 
stille [rørlægningsskibe] Fortuna og Akademik Cherskiy til 
rådighed, vil I ødelægge den fremtidige økonomiske leve-
dygtighed af jeres virksomhed«. [4]

Hvis det er tonen, når man taler til de såkaldte »alliere-
de«, hvad skal lande så tænke, når USA officielt har erklæret 
dem for at være »strategiske modstandere« og »fjender«?

Den britiske terroroffensiv
Efter at Pompeo opfordrede til oprettelse af en interna  tio 

nal alliance mod Kina og {de facto} udstedte en opfordring 
til det kinesiske folk om en opstand mod regeringen, blev 
indsættelsen af den amerikanske flåde i det Sydkinesiske og 
det Østkinesiske Hav såvel som amerikanske jagerfly langs 
den kinesiske kyst forøget. Sundhedsminister Azars besøg i 
Taiwan provokerede igen Kina. Dette er det højest range-
rede besøg fra USA siden 1979 og betragtes af Kina som en 
klar krænkelse af »ét-Kina-politikken«, som hidtil har været 
grundlaget for forholdet mellem USA og Kina. Den offi-
cielle reaktion fra Beijing var, at besøget bringer freden i fare.

Med Obamas politik om en »akse til Asien« blev udvi-
delsen af militærbaser i Stillehavsregionen fremskyndet, 
hvilket i dag repræsenterer en komplet omringning af Kina 
med over 400 sådanne baser fra Australien til Japan, Korea 
til Afghanistan og Indien. Forskellige krigsplaner fra Rand 
Corporation, herunder en med titlen »Krig med Kina: gen-
nemtænk det utænkelige«, konkluderer, at jo før krigen be-
gyndes, jo færre amerikanske tab ville der være. Jo mere Kina 
kan udvide sin A2AD-kapacitet (’anti-access area denial« er 
en militær kapabilitet), jo færre vil de kinesiske tab være, 
hvilket ville reducere den amerikanske evne til at angribe. 
Amitai Etzioni, som for mange år siden skrev en bog om 
at undgå krig med Kina, udtrykker bekymring over, at de 
igangværende krigsforberedelser kunne overbevise Kina om, 
at et forebyggende angreb for at eliminere dets atomvåben 
kunne være under forberedelse, hvilket kunne give Kina et 
frygteligt valg, om hvorvidt man skal angribe først, hvilket 



Schiller Instituttet 3august 2020

8. august (EIRNS) – I forbindelse med 75-års jubilæet 
for den atomare tilintetgørelse af Hiroshima og Nagasaki af 
den britiske marionet Harry Truman – en udslettelse,  der 
alene havde til formål at terrorisere verden til at acceptere 
en »verdensregering« (One World Government), udtænkt 
af det britiske imperium – er der nu dagligt overvejelser i 
magtens korridorer hos enhver større statsmagt på Jorden 
om den ekstreme fare for, at en atomkrig vil finde sted igen i 
dag. De fleste af verdens nyhedsbureauer citerer den tidligere 
australske premierminister Kevin Rudds ord i Foreign Af-
fairs: »Spørgsmålet der stilles nu i hovedstæder verden over, 
stilfærdigt men nervøst, er, hvor vil dette ende? Det engang 
utænkelige udfald – egentlig væbnet konflikt mellem USA 
og Kina – ser nu ud til at være muligt for første gang siden 
afslutningen af Korea-krigen. Med andre ord står vi over for 

udsigten til ikke kun en ny kold krig, men også en varm 
krig«. De næste tre måneder, fra nu af og indtil det ameri-
kanske valg, er de mest kritiske for at en hændelse skal føre 
til krig, advarer han. Da den nuværende australske premi-
erminister, Scott Morrison, blev spurgt om Rudds advarsel, 
erklærede han sig enig.

Det russiske forsvarsministeriums avis,  Krasnaya Zvez-
da,  har offentliggjort en detaljeret beskrivelse af den rus-
siske politik for første gangs brug af atomvåben, som det 
blev bebudet af Vladimir Putin 2. juni. Der er to situationer, 
der kan retfærdiggøre en sådan første anvendelse, skriver de: 
først, ved »pålidelig information om opsendelse af ballisti-
ske missiler, der angriber Ruslands territorium og (eller) dets 
allierede«, da Rusland ikke kan vide, om missilet medfører 
atomvåben eller ej; og for det andet, ethvert forsøg på at 

ville føre til en atomkrig.
Hvor langt vi er kommet ad denne vej fremgår tydeligt i 

en artikel af chefredaktøren for Global Times den 7. august. 
Under overskriften: »Hvis der udbryder krig mellem Kina 
og USA, hvilken side vil stå stærkest?« diskuterer Hu Xijin 
spørgsmålet om, hvad der sker, hvis Taiwan, som er en af 
Kinas kerneinteresser, af USA opfordres til at overskride den 
røde linje, og der opstår en militær styrkeprøve.

Uanset det faktum, at USA’s samlede militære magt er 
den stærkeste, er det, der tæller, når det kommer til Kinas 
kerneinteresser, kombinationen af militær gennemslagskraft, 
moral og viljen til at kæmpe. Hvem ville være den stærkeste 
i en krig ved Kinas kyst? Kina ville på ingen måde afgive det 
første skud, men Kina er godt forberedt på at afgive et andet 
skud som svar på det første. Når det kommer til Kinas ker-
neinteresser, vil det ikke bakke ud igen.

Fortællingen, sammenstykket af tidligere MI6-chefer Sir 
Richard Dearlove og John Sawers, Henry Jackson Society og 
Niall Ferguson, om, at Kina var ansvarlig for den verdens-
omspændende spredning af coronavirus-pandemien, var ud-
formet til at bestemme valgtemaerne for det indeværende 
præsidentvalg i USA. Denne fortælling er sort propaganda 
beregnet til at tjene som baggrund for den militære konfron-
tation med Kina.

Løsningen i form af et topmøde
I betragtning af den hidtil usete kombination af kriser, 

som menneskeheden i øjeblikket står over for, er topmødet 
med de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, der 
er taget initiativ til af præsident Putin, muligvis den sidste 
chance for at afvige fra den nuværende selvmordkurs og opnå 
et nyt højere samarbejdsniveau blandt de atombevæbnede 
nationer. Dette topmøde må afhjælpe den egentlige årsag til 
krig – det bankerotte transatlantiske finanssystem – ved at 
etablere et nyt kreditsystem, et nyt Bretton Woods-system 
og etablere en ny platform for internationalt samarbejde i 
bekæmpelsen af pandemien. Dette topmøde må føre til en 

fredelig orden, der begynder med opførelsen af et moderne 
sundhedssystem i hvert eneste land på Jorden, og som fo-
kuserer på de fælles mål for menneskeheden, som f.eks. den 
forestående realisering af nuklear fusion og internationalt 
samarbejde inden for rumrejser.

Enhver person og enhver nation med interesse for men-
neskehedens overlevelse bør aktivt støtte gennemførelsen af 
dette topmøde. Dette er intet mindre end prøvestenen for 
vores moralske egnethed til at overleve.

–zepp-larouche@eir.de

1.https://www.foreignaffairs.com/articles/united-sta-
tes/2020-08-03/beware-guns-august-asia

2.https://larouchepub.com/lar/1995/hiroshima.html
3.https://www.latimes.com/opinion/story/2020-08-05/

hiroshima-anniversary-japan-atomic-bombs
4.https://www.cruz.senate.gov/files/documents/Let-

ters/2020.08.05%20Final%20Mukran%20Port%20Letter.pdf

Atomkrig – det uundgåelige emne på alles dagsorden

I betragtning af den hidtil usete kombination af kriser, 
som menneskeheden i øjeblikket står over for, er topmødet 
med de fem faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, der 
er taget initiativ til af præsident Putin, muligvis den sidste 
chance for at afvige fra den nuværende selvmordkurs og 
opnå et nyt højere samarbejdsniveau blandt de atombe-
væbnede nationer. 
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ødelægge Rusland »som en stat«, hvad enten det er med 
atomvåben eller andre midler. Artiklen noterer sig USA’s til-
bagetrækning fra flere internationale våbenaftaler og tilføjer: 
»Efter afslutningen af START-aftalen vil der ikke være nogen 
eksisterende international aftale, der begrænser det strategi-
ske våbenkapløb, og de amerikanske krigshøge vil have helt 
frie hænder«.

Sanktionerne fra USA, der i går blev pålagt Hongkongs 
administrerende chef, Carrie Lam, og ti andre ledere, blev 
mødt af fordømmelse og latterliggørelse i Kina, hvor de 
kaldte dem »klovnenumre«, »skamløst og foragteligt«, en 
»åbenlys og barbarisk« indblanding i Kinas interne anliggen-
der. Sanktionerne beslaglægger alle ejendomme i USA, der 
ejes af de sanktionerede personer, og indefryser bankkonti. 
Luo Huining, Pekings officielle repræsentant i Hongkong, 
foreslog, at han ville sende 100 dollars til præsident Donald 
Trump, så han havde noget at indefryse.

Men faren for krig er håndgribelig. Storbritanniens føre-
nde rolle i denne galskab er slet skjult. I dag offentliggjorde 
Wall Street Journal en artikel med titlen »Det er tid til at 
genoplive Anglosfæren«. Forfatteren, Andrew Roberts, er en 
britisk historiker og medunderskriver af principerklæringen 
fra det britiske efterretningsorgan Henry Jackson Society, 
der arbejdede tæt sammen med dronning Elizabeth II og 
hendes families arkiver for at skrive en biografi om Winston 
Churchill i 2018, kaldet Churchill: Walking With Destiny 
(Churchill: gang med skæbnen). Roberts foreslår, at Canada, 
Australien og New Zealand og Storbritannien (kaldet Can-
zuk – fire ud af de »fem øjne«) deltager i en økonomisk og 
militær union, der »straks skulle gøre sin entré på den glo-
bale scene som en supermagt, der er i stand til at stå skulder 
ved skulder med USA i den store, afgørende kamp i det 21. 
århundrede mod et stadig mere revanchistisk Kina«. Canzuk 

kunne hjælpe USA med dets tildelte rolle (selvfølgelig tildelt 
af det britiske imperium) som »verdens politimand« – netop 
hvad præsident Trump har fordømt. »Omkostningerne ved 
at begrænse og inddæmme Kinas globale ambitioner ville 
blive den historiske rolle for ikke én, men to supermagter, 
da det er klart, at EU ikke har nogen interesse i at forsøge at 
stoppe det kinesiske herredømme i Asien«.

Rablende vanvid? Selvfølgelig. Men dette er de rablende 
galninge, der kastede atombomber på Japan, der trak den 
»umælende kæmpe« USA ind i koloni-krigene i Indokina 
(efter at have myrdet præsident John Kennedy) samt de ko-
lonialistiske krige i Mellemøsten under de anglofile George 
Bush og Barack Obama.

Forebyggelse af en ny krig vil ikke komme fra en ny »anti-
krigsbevægelse«. Verden er nu i en tilstand af global opløs-
ning, med en pandemi, massesult, økonomisk forfald, en bri-
stefærdig finansiel boble og faren for termonuklear krig. Som 
titlen på forummet, der afholdes i dag af LaRouches politiske 
aktionskomité, antyder, er det nu et spørgsmål om »LaRou-
ches fire Love eller Johannes Åbenbaringens Fire Ryttere«. For 
at gøre det til førstnævnte snarere end sidstnævnte, er det fore-
slåede topmøde med statscheferne for de fem faste medlem-
mer af FN’s Sikkerhedsråd – et topmøde, som alle fem ledere 
er enige om, men uden en fastsat dato – absolut presserende.

Den franske præsident Emmanuel Macron har indkaldt 
til en international konference søndag for at tage fat på kri-
sen i Libanon, som præsident Trump har meddelt, at han 
vil deltage i. Det er ikke klart, om Rusland og/eller Kina vil 
deltage, selvom begge er dybt involveret i at sende bistand 
til Libanon efter eksplosionen og allerede var engageret i 
økonomisk bistand. Måske kan katastrofen i Beirut skabe 
en ramme for at bringe verden sammen for at håndtere den 
globale krise som helhed.

København, den 22. juli (Schiller In-
stituttet) – Efter forherligelse af det 
amerikansk-britiske »særlige forhold« og 
polemisering mod det Kinesiske Kom-
munistiske Parti i London i går, havde 
USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, 
møder i Danmark i dag med statsmini-

ster Mette Frederiksen, så vel som udenrigsminister Jeppe 
Kofod. Der var også et særligt møde om arktiske spørgsmål, 
hvor den danske udenrigsminister fik selskab af udenrigsmi-
nistrene fra Grønland og Færøerne – begge arktiske dele af 
Kongeriget Danmark. 

 Formålet med besøget var at sikre Danmarks samarbejde, 
som en stærk amerikansk allieret og et aktivt NATO-land, 
for at forsøge at blokere et »autoritært« Rusland og Kina fra 
at have yderligere økonomisk og sikkerhedsrelateret aktivitet 
og indflydelse i Arktis. Mens Pompeos retorik ved presse-
konferencen var mindre direkte end i London, angreb han 
det Kinesiske Kommunistparti, som er »en trussel mod fri-

heden overalt« og fremkaldte tydeligt Danmarks hjælp til at 
forsvare »vores værdier«. Han lovpriste USA’s og Danmarks 
støtte af Hong Kongs befolkning. I løbet af spørgetiden 
blev Pompeo spurgt om lukningen af det kinesiske konsu-
lat i Houston, Texas, hvor han hævdede, at der har været 
en »langvarig udfordring fra det kinesiske kommunistparti, 
som stjal intellektuel ejendom«. (Kineserne har advaret om 
de alvorlige følger for de forværrede amerikansk-kinesiske 
relationer. I lederen i Global Times d. 26. juli, som mulig-
vis kunne være skrevet af chefredaktøren på denne avis, som 
er tæt på regeringens synspunkt, står: »Lige nu er det ikke 
længere et spørgsmål om det kinesisk-amerikanske bånd er 
i frit fald, men om forsvarslinjen for verdensfreden er brudt 
af Washington. Verden må ikke blive kapret af en gruppe 
politiske galninge. Tragedierne fra 1910’erne og 1930’erne 
må ikke gentages igen.« [https://www.globaltimes.cn/con-
tent/1195691.shtml]). 

Mens Trumps tilbud, sidste år, om at købe Grønland ikke 
blev diskuteret (og hans aflysning af sit besøg i Danmark, efter 

Pompeo fortsætter sin anti-Kina-kampagne i Danmark
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Den 3. august (EIRNS) – Det britiske imperium samt 
allierede amerikanske efterretningsagenturer bag »over-
vågningsstaten« er blevet fanget på det forkerte ben, pga. 
LaRouches politiske Aktionskomités (LaRouchePAC’s) gen-
nembrud, opnået lørdag eftermiddag. I et webcast fra den 
1. august, som blev dækket både af prominente, såvel som 
mindre prominente, medier og genudgivet på hundredvis af 
hjemmesider og blogs siden den eftermiddag, deltog Roger 
Stone, den velkendte politiske konsulent og skydeskive for 
Robert Mueller, sammen med den højt respekterede »whistle 
blower« fra USA’s Nationale Sikkerhedsagentur (NSA), Bill 
Binney, og talspersoner fra LaRouchePAC, Harley Schlanger 
og Barbara Boyd. De viste, hvordan anklagerne, samt de of-
fentlige bagvaskelser af Stone, Binney og Lyndon LaRouche 
alle havde én kilde og én årsag: Beslutningen fra magthaverne 
i City of London og Wall Street om ikke at tillade, at mod-
standere af globaliseringen og de »permanente krige« vil blive 
hørt.

Roger Stone gjorde det klart, ud fra sin personlige viden 
efter at have ledt Ronald Reagans præsidentkampagne i New 
Hampshires primærvalg i 1980, at LaRouche blev retsfor-
fulgt fordi, han »irriterede Bush-familien« – en veletableret 
magt i det finansielle etablissement – og fordi han arbejdede 

den danske statsminister kaldte hans idé absurd), vil USA for-
søge at øge sin indflydelse ved at åbne et konsulat på Grønland 
og øge sine civile investeringer der (i tillæg til USA’s flyvesta-
tion i Thule) og en formel dialog på regeringsniveau mellem 
USA og Færøerne blev annonceret. Dog udtalte Grønlands 
udenrigsminister, Steen Lynge, efter mødet, til en dansk TV-
station, at alle partnere er velkomne så længe de respekterer 
lovgivningen og at Grønland vil fortsætte med at eksportere 
fisk til Kina, deres andet-største eksportmarked efter Europa. 

 To dage før Pompeos besøg udsendte Schiller Instituttet 
i Danmark Helga Zepp-LaRouches seneste artikel, »Putins 
P5-topmøde kunne være den sidste chance« og hendes kon-
ferencetale fra den d. 27. april, med et følgebrev, via email 
til hele den grønlandske elite og personlige emails til den 

danske udenrigsminister og udenrigsministrene fra Grøn-
land og Færøerne. Følgebrevet betonede nødvendigheden af 
et stormagtstopmøde for at kunne samarbejde om de store 
problemer, som verden står over for. Og at Pompeos anti-
kinesiske politik bidrager til konfrontation, ikke samarbejde 
i Arktis og andre steder. Grønland og Færøerne må ikke blive 
til en geopolitisk slagmark, men steder for samarbejde om 
økonomisk udvikling til fordel for befolkningerne. 

Dette budskab fandt gengklang i en kommentar af Jenis 
av Rana, Færøernes udenrigsminister, ved en pressekonferen-
ce aftenen før besøget: »Vi er meget bekymrede for at Arktis 
bliver en krigszone for stormagterne. Derfor er vi meget fo-
kuserede på at gøre det klart for Pompeo, at vi skal beskytte 
Arktis og sikre at det forbliver et lav-spændings-område.«

med og parallelt til præsident Ronald Reagan. Yderligere be-
viste Stone, at både han selv og Præsident Donald Trump er 
blevet et mål for disse magter på samme måde. Effekten var, 
at Stone på udførlig manér ødelagde grundlaget for Robert 
Muellers anklager rettet mod præsidenten; og i processen 
»genåbnede sagen om Lyndon LaRouche«, hvis retsforføl-
gelse i 1980’erne blev iværksat af Mueller og William Weld. 
Hans afsløringer er yderligere uddybet på LaRouchePAC’s 
daglige opdatering, »Morning Briefing«, her til morgen.

Bill Binneys kriminaltekniske bevis på at der ikke fand-
tes noget »hack« af den Demokratiske Nationale Komités 
(DNC’s) computere i 2016, og specielt ikke et af Rusland 
– kernegrundlaget for »Russiagate«-angrebene mod Trumps 
præsidentskab – er ikke blevet tilbagevist, efter at det blev 
præsenteret i oktober 2017 til daværende CIA-chef, Mike 
Pompeo, som begravede det fuldstændig i tre år. Men med 
LaRouchePAC’s aktiviteter i de seneste uger cirkulerer disse 
beviser nu vidt og bredt. Det er nu vore læseres ansvar at hjæl-
pe med at udbrede disse yderligere.

Dette gennembrud i kampen mod globaliseringens over-
vågningsstat – som Helga Zepp-LaRouche kaldte »systemet 
for permanent uretfærdighed« – er en sejr på et tidspunkt, 
hvor de transatlantiske finanssystemer, kræfterne bag glo-
baliseringen, er bankerotte. De overlever via centralbanker-
nes massive »kunstige åndedræt« gennem et årti. Lyndon 
LaRouches politisk økonomiske nødforanstaltninger, som 
han kaldte sine »fire økonomiske love« for at rede nationer, 
er den eneste vej til økonomisk genrejsning fra sammen-
bruddet. Megabankerne, centrede i City of London og Wall 
Street, må opdeles gennem en Glass/Steagall-lovgivning; 
centralbankerne nationaliseres eller erstattes af hamiltoniske 
nationale bank- og kreditinstitutter; og de førende nationers 
bestræbelser indenfor rumfart og fusionsenergiforskning må 
øges til lynprogrammer for at kolonisere Månen og Mars, 
således at teknologi og produktivitet kan nå nye højder her 
på Jorden.

Det var således, at LaRouche definerede »genrejsning«, 

»Russiagate«-kuppets endeligt og 
genåbningen af sagen om Lyndon LaRouche

Se videoerne: www.schillerinstitut.dk/si/?p=29457 og Roger Stone 
interviewet: www.:schillerinstitut.dk/si/2020/08/larouchepac-in-
terview-med-roger-stone-inkl-om-larouche-sagen/
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og det begynder i denne dybe krise med at »genåbne hans 
sag«, og derfra fremlægge hans politik.

Pga. af deres finanssystemers desperate tilstand drives 
finanseliten, centreret i City of London, til en stadig mere 
anspændt »førkrigs«-konfrontation med Kina – og også 
Rusland. LaRouchePAC og Schiller Instituttet forsøger at 
befri Præsident Donald Trump fra denne konfrontation i 
tide til et topmøde for samarbejde blandt FN’s sikkerheds-
råds fem permanente medlemmer, som sandsynligvis vil 
finde sted i begyndelsen af september. For blot et par dage 
siden pegede en prominent økonom, den nylige chef for 
Indiens Centralbank, underforstået på den første opgave 
for et sådant topmøde. USA og Kina er i en enestående po-
sition, og må, ifølge Raguram Rajan, »tage ansvaret og sam-
men forsyne de underudviklede nationer med ressourcerne 
til at bekæmpe pandemien«. Denne mission – et nyt ver-
densomspændende sundhedssystem mod pandemien – har, 
siden februar, været spydspidsen af Helga Zepp-LaRouches 
initiativ for disse topmøder.

Målet med denne proces er et Nyt Bretton Woods, in-
ternationalt kreditsystem, for at realisere Præsident Frank-
lin Roosevelts udviklingsperspektiv i forbindelse med orga-
niseringen af den oprindelige Bretton Woods-konference. 
Siden de sene 1980’ere gjorde Lyndon LaRouche, på trods 
af uretfærdige retsforfølgelser, denne mission for et Nyt 
Bretton Woods til sin egen. Hvis den seneste uges gennem-
brud mod det britiske imperium og Wall Street udbredes og 
opfølges fuldstændigt, kan vi virkeliggøre denne mission.

Sprækker i dæmningen: 
Stop kuppet, rens LaRouches navn 

Den 2. august (EIRNS) – Sprækkerne breder sig i ind-
dæmningen omkring sandheden, der kommer frem vedrø-
rende den russiske løgn, og hele statskuppet mod præsident 
Trump; et kup der har været afhængig af denne løgn; og om 
den relaterede, tidligere sag om den uberettigede fængsling 
og fortsatte bagvaskelse af Lyndon LaRouche. Denne dæm-
ning må nu sprænges helt, hvis vi skal have held med at 
bryde en vej ud af de nuværende systemiske sammenbruds-
kriser, som planeten står overfor. Den raserende globale 
pandemi, den økonomiske nedsmeltning, den voksende 
fare for atomkrig… alle kræver de presserende handling.

Begivenheden hos LaRouchePAC den 1. august med 
Roger Stone og Bill Binney sammen med LaRouchePAC’s 
Barbara Boyd og Harley Schlanger bidrager allerede mar-
kant til at nå dette resultat. Fra søndag formiddag havde den 
historiske begivenhed over 6.000 visninger på YouTube, og 
Newsweek og Washington Times måtte dække Stones optræ-
den, herunder – for Newsweeks vedkommende – hans eks-
plosive kommentarer om, hvordan LaRouche blev fængslet 
af Bush-apparatet, samt at han havde arbejdet tæt sammen 
med Ronald Reagans præsidentskab. Mandag vil der blive 
bragt yderligere bemærkninger fra Stone i et eksklusivt inter-
view med Harley Schlanger.

Den særlige nødvendighed af at give oprejsning til Lyn-
don LaRouche og hans ideer blev understreget i begyndel-
sen af arrangementet den 1. august, hvor uddrag af en inter-

national webcast med LaRouche selv fra den 8. september 
2009 blev afspillet for publikum; en webcast hvor han viste 
»det fremsyn, som gjorde LaRouche farlig« for det briti-
ske imperium, der beordrede hans uretmæssige fængsling. 
LaRouche beskæftigede sig med betydningen af at menne-
skeheden begiver sig ud på en mission til Månen og Mars:

»Det vil forandre karakteren af menneskets opfattelse af 
sig selv. Mennesket vil ikke længere tænke på sig selv som en 
jordbunden landstryger. (Ikke landkrabbe, men landstryger.) 
Mennesket vil opfatte sig selv som en del af solsystemet. Se, 
det betyder en ændring i menneskets forhold til andre men-
nesker. Man har et menneske på Mars, som arbejder derop-
pe, og et menneske på Jorden. Det tager en weekend at rejse 
derop og tilbage igen. Det vil forandre omstændighederne 
for menneskelivet. Nu vil alle de teknologier, der bruges til 
at gøre dette, afspejles i teknologiske revolutioner tilbage på 
Jorden, herunder dyrkning af føde, fødevarer. Jeg mener – 
at dyrke grøntsager på Mars: Dette er en virkelig ændring 
i landbruget. Det udvider ens opfattelse af, hvad landbrug 
indebærer…«

»De [de unge generationer] bliver modtagere og formid-
lere af denne teknologiske fremgang, og hvad der måtte føl-
ge efter. Og så må vi tænke to eller tre generationer forud. 
Jeg mener, tænker I ikke på jeres børnebørn? Tænker I ikke 
endog på jeres oldebørn, hvis I er heldige? Er det ikke ens 
mission i livet? Er det ikke ens fornemmelse for kontinuitet 
i tilværelsen? Så, hvad er det? En generation, 25 år. Tre ge-
nerationer, 75 år. Fire generationer, 100 år. Hvad skal I gøre 
i de næste 100 år, folkens?«

»Hvis I tænker på fremtiden, hvis I interesserer jer for 
jeres børn og børnebørn, der kommer efter jer; hvis I tæn-
ker på menneskehedens fremtid og placerer jeres identitet i 
det, I gør for dem, for at muliggøre deres liv, hvad tænker 
I så over? I tænker over, hvor vi skal være om 75, 100 år 
fra nu af, og tænker på, hvor nøjagtigt vi kan forudsige, 
hvor vi er til den tid. Hvad er vores muligheder? Hvor er 
vi på vej hen? Hvad skal vi gøre? Halløjsa, hvad skal I gøre, 
når I når pensionsalderen i en alder af 75, 78 eller 85 år 
med forbedret sundhedsvæsen? Hvad skal I stille op med 
jer selv? Hvad er jeres fremtid? Hvilken slags verden vælger 
I? Hvilken slags solsystem vælger I at bo i?«

»Det er sådan, det gøres. Man gør det ikke ved at kom-
me med en liste over dette eller en liste over hint. Hvad er 
ens prioriteter? Man går ud med en mission, en mission 
for menneskeheden. Dette handler ikke om job. Det hand-
ler ikke om indkomst. Dette handler om menneskeheden, 
forskellen mellem mennesket og dyrene. Hvad skal man 
som menneske gøre, som bekræfter, at man er et menneske, 
og ikke skamfuld over resultatet set med dine børnebørns 
øjne? Hvad skal man udrette med sit liv? Vi opnåede noget, 
vi kom så langt. Hvor langt vil I tage os? Hvor langt videre 
bringer I den menneskelige race?«

»Det er, hvad der får det til at fungere. Det er motiva-
tion. Hvordan I vælger at tilbringe jeres liv. Ikke blot få 
tiden til at gå, men at bruge det, anvende det. Til hvilket 
formål? Til hvilket endemål? Hvad vil man opdrage børn 
til, til hvilket endemål? For menneskehedens skyld! Hvor-
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for skal I huskes af mennesker om to generationer fra nu? 
Hvorfor skal I respekteres, en generation fra nu af? Hvad 
skal I gøre for at optjene denne respekt? Jeres identitet som 
mennesker.«

»Hvis I følger den tankegang og bruger spørgsmålet om 
rummet, rumforskningen, som en parameter, et paradigme 
fra vores nylige erfaringsgrundlag, der viser forskellen, så 
siger I: Vi taler ikke om industripolitik som sådan. Vi taler 
ikke om landbrugspolitik. Vi taler om menneskelig politik. 
Vi taler om den menneskelige arts udvikling og fremskridt 
til et bedre liv for kommende generationer. Det kræver vi-
denskabelige og teknologiske fremskridt, såvel som de kul-
turelle fremskridt, der fremmer kreativiteten i det individu-
elle menneskesind. Det er vores mission«. 

Verdensledere velkommer fusionsenergiprojektet 
ITER’s samlingsfase 

Paris den 30. juli (Nouvelle Solidarité) – Den 28. juli 
lykønskede præsidenter og premierministre fra bl.a. Kina, 
Rusland, Japan, Indien, Sydkorea og Frankrig deltagere i en 
ceremoni, hvor man lancerede montagefasen af   den Inter-
nationale Termonukleære Eksperimentelle Reaktor ( ITER) 
på megaprojektets byggeplads i Cadarache, Frankrig.

Indtil nu har mange kraftige fusionsanlæg været i stand 
til at opnå et eller flere af de mange kriterier, der kræves for 
at opnå breakeven-betingelser (hvor man producerer mere 
energi, end det kræver at køre maskinen) i en magnetisk 
indesluttet plasma (temperatur, densitet, varighed osv.), 
men ITER er designet til ikke blot at opfylde enkelte af de 
krævede betingelser (Lawson-kriterier) men dem alle sam-

men i et enkelt gigantisk anlæg af tokamak-typen. Uanset 
det endelige resultat af disse anstrengelser vil vi lære meget.

Som fortalt på dets hjemmeside var ITER-projektet, 
som oprindeligt blev foreslået af russiske og amerikanske 
forskere, et af resultaterne af Genève-topmødet i novem-
ber 1985 mellem præsidenter Ronald Reagan og Mik-
hail Gorbachov, der lettede på krigsspændinger og åbnede 
en ny æra i forholdet mellem USA og Sovjetunionen.  
Generalsekretær Mikhail Gorbatsjov og præsident Ronald 
Reagan understregede »den potentielle betydning af arbej-
det, der sigter mod at anvende kontrolleret termonuklear 
fusion til fredelige formål, og i den forbindelse talte de for  
den bredest mulige gennemførlige etablering af internatio-
nalt samarbejde, som kan give os denne energikilde, som i 
alt væsentligt er uudtømmelig, til gavn for hele menneske-
heden.« De to præsidenter bekræftede deres engagement i 
fusionsinitiativet på deres topmøde i Reykjavik den 11.-12. 
oktober 1986, der blev nedsat et firesidigt initiativsudvalg 
med EURATOM og Japan, og »Kæmpemaskinen« var godt 
på vej og blev snart efter navngivet ITER.

Anlægget vil veje 23.000 tons og vil have en maksimal 
plasmavolumen på 830 kubikmeter, langt højere end toka-
makerne, der fungerer i dag, og som har en maksimalt plas-
mavolumen på 100 kubikmeter. De 35 partnerlande, der har 
samlet deres enorme ekspertise og ressourcer, er EU-lande-
ne, Storbritannien, Schweiz, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, 
Rusland og USA.

ITER: Verdens største puslespil
12. august (Schiller Instituttet) – For at illustrere den 

milepæl, som starten på monteringsfasen af   den gigantiske 
ITER-fusionstokamakreaktor repræsenterer, har ITER lagt 
en spændende 8-minutters video ud på sin hjemmeside med 
titlen, ITER: Verdens største puslespil. Videoen har anima-
tioner af samlingsprocessen af de mange elementer fra hele 
verden: [https://youtu.be/MP2aV26X-70]

Se også EIR’s interviewer, der blev lavet i København i 
2018, med Luo Delong, generaldirektør for ITER China, 
som i øjeblikket er formand for ITER-rådet og med kom-
munikationsdirektøren for Fusion for Energy, der admini-
strerer det europæiske bidrag for ITER, og andre på: 

www.schillerinstitut.dk/si/?p=23977
DR’s radioavis dækkede begivenheden i radioavisen den 

28. juli kl. 12, med begyndelse 11 min. inde i udsendelsen:
www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavi-

sen-2020-07-28-12-00/

Se Schiller Instituttets internationale konference den 27. juni her:  
www.schillerinstitut.dk/si/?p=29233 

Se de seneste analyser her: 
På dansk: Politisk orientering med Schiller Instituttets danske formand Tom Gillesberg den 5. august 2020:

COVID-19 på vej ud af kontrol og det samme er tilfældet med den internationale økonomi og strategi
www.schillerinstitut.dk/si/?p=29452

På engelsk: Schiller Instituttets ugentlige webcast med Helga Zepp-LaRouche d. 12. august 2020:
https://schillerinstitute.com/blog/2020/08/12/webcast-end-the-age-of-barbarism/

Lyndon LaRouche (1922-2019) i et billede fra fængsel (1989-
1994). LaRouche-sagen er atter kommet på dagsordenen. Nød-
vendigheden af, at der ydes retfærdighed mod hans person og 
hans idéer står tydeligt i verdens nuværende krise. 

Se videoen om LaRouche-sagen: www.schillerinstitut.dk/
si/?p=27712
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Mange mennesker rundt om i verden, som er uvidende 
om, at en løsning til de mangfoldige kriser i den nuværen-
de verden potentielt eksisterer, reagerer med stadigt større 
fortvivlelse og radikalisering på den ene eller anden måde, 
eller trækker sig tilbage til deres privatsfære. Mistilliden til 
regeringer og førende institutioner i størstedelen af verden 
har aldrig før været så stor. På et og samme tidspunkt er vi 
konfronteret med en pandemi, der er ude af kontrol, et økono-
misk sammenbrud udløst, men ikke forårsaget, af pandemien, 
et kommende kollaps af det transatlantiske finanssystem og 
den stigende fare, ikke blot for en ny kold krig, men for at det 
utænkelige rent faktisk kunne ske, og en tredje, denne gang 
atomar, verdenskrig kunne bryde ud. Vi er i sandhed konfron-
teret med et systemisk sammenbrud – enden på en epoke.

Det bliver nu stadigt tydeligere for mange kredse rundt 
om i verden, at Lyndon LaRouches advarsel i 1971 var abso-
lut profetisk: at Richard Nixons ophævelse af Bretton Woods-
systemet, ved at erstatte de faste valutakurser med et inter-
nationalt system for flydende valutakurser, og åbningen af 
vejen til monetarisme, ville føre til faren for en ny fascisme, 
depression, pandemier og krig. Det er også klart, at hvis 
vores verden skal undslippe disse meget reelle farer, så må 
vi implementere en presserende reorganisation af verdens 
finansielle og økonomiske system i den fysisk-økonomiske 
tradition fra Leibniz og Hamilton, som LaRouche har været 
fortaler for i årtier.

Lyndon LaRouche har i lang tid opfordret til en firemagts-
aftale mellem USA, Kina, Rusland og Indien, som det bedste 
udgangspunkt for at påbegynde et sådant nyt paradigme. I 
dag er den eneste synlige struktur, som, realistisk set, hurtigt 
kan føre i denne retning, en konference blandt de fem perma-
nente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd, som foreslået af Præ-
sident Putin i januar. De fem atommagter har et særligt ansvar 
for at blive enige om principper, som kan garantere menneske-
hedens overlevelse på lang sigt. Dette er særligt presserende 
i lyset af det faktum, at vores verden, med ophævelsen af så 
mange internationale traktater om våbenkontrol og andet, er 
faretruende tæt på at styrte ind i lovløshedens æra.

Men disse fem nationer må understøttes af et kor af an-
dre nationer, individer og institutioner fra hele verden, som 
må kræve, at de trækker verden tilbage fra afgrundens rand. 
Dette topmøde må tilskyndes til at adoptere følgende:

– En mekanisme til at løse alle internationale problemer 

gennem dialog og diplomati.
– Et Nyt Bretton Woods-system – i overensstemmelse 

med Franklin D. Roosevelts intention og uddybet af Lyn-
don LaRouche – med det eksplicitte formål, at overvinde 
fattigdom og underudviklingen af de såkaldte udviklings-
lande, og som må begynde med skabelsen af et moderne 
sundhedssystem i alle lande.

– En aftale om at gøre programmet »Den Nye Silkevej 
bliver til Verdenslandbroen« til grundlaget for sikringen af 
de mest moderne standarder i infrastruktur og industriel 
udvikling for alle lande på kloden.

– En ny sikkerhedsarkitektur baseret på verdenssam-
fundets fælles økonomiske interesser, hvilket indebærer 
sikkerhedsinteresserne for hver enkelt nation. De farvede 
revolutioner og destabiliseringer, som i øjeblikket orke-
streres af det Britiske Imperium og dets bankerotte finans-
interesser, mod regeringer, som de ikke kan lide, må have 
en ende – dette inkluderer blandt andet destabiliseringen 
af Donald Trumps, Xi Jinpings og Vladimir Putins rege-
ringer.

– Et internationalt samarbejde i et forceret program for 
at bemestre fusionsenergi, et internationalt samarbejde in-
denfor rumfart for at bygge en by på såvel Månen som Mars, 
og et videnskabeligt samarbejde om forståelsen af liv.

– En aftale for at påbegynde en sand kulturel dialog, 
hvor hver kultur og civilisation forpligter sig til at lære 
om de bedste traditioner og universelle bidrag af andre, 
som grundlaget for fred og forståelse, og en ny verdens-
omspændende renæssance.

Der er præcedens for sådan en tilgang. Efter 150 år af 
religiøs krigsførelse i Europa, hvilket kulminerede i Tre-
diveårskrigen, blev alle grupper, der tidligere havde be-
kriget hinanden, enige om vedtagelsen af Den Westfalske 
Fred. De indså, at hvis kampene fortsatte, så ville der in-
gen være nogen tilbage, som kunne nyde sejren. Den aftale 
etablerede det moderne grundlag for alle internationale 
love blandt nationer. Det er nu på tide, at basere inter-
national lovgivning på den lovmæssighed der findes i det 
fysiske univers. Det er det eneste sprog, som har evnen til 
at eliminere enhver misforståelse og tilsyneladende inte-
ressekonflikter på et lavere niveau.

Schiller Instituttets kommende konference vil stræbe 
efter at bidrage med idéer hen imod dette mål.


