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Tør du stille kritiske spørgsmål? 
Eller holder du mund og mister både velfærd og 

risikerer atomkrig? 
af Folketingskandidat Tom Gillesberg
København den 8. oktober, 2022
Folketingskandidat Tom Gillesberg stiller op 

udenfor partierne i Københavns storkreds.

Er det Ruslands skyld, at Europa befinder sig midt 
i en energikrise, der truer familier med at måtte flytte 
fra hus og hjem?

Er det Ruslands skyld, at vi har en buldrende infla-
tion, der ikke er set højere i 40 år, og som gør at det 
er svært for mange at få husholdningsbudgettet til at 
hænge sammen?

Er det udelukkende Ruslands skyld, at der er krig 
i Ukraine, som truer med at udvikle sig til en atom-
krig?

Er det tilladt, at stille den slags spørgsmål, eller 
bliver man stemplet som landsforræder eller kon-
spirationsfanatiker, hvis man forsøger at tænke selv 
i stedet for blot at gentage efterretningsapparatets, 
mediernes og etablissementets fortælling om, at det 
er Ruslands og Putin skyld det hele?

Skaber det fred og økonomisk sikkerhed, hvis vi 
bruger 20 milliarder eller mere om året her i Danmark 
på at mobilisere for at føre krig imod Rusland?

Kan velfærdsstaten så overhovedet overleve?
Kunne det tænkes, at de kriser vi står med, ikke 

skyldes Rusland, Kina eller andre lignende fjendebil-
leder, men er resultatet af Vestens egen politik og be-
slutninger gennem mange år?

Er det så måske muligt at løse alle disse problemer, 
hvis vi finder ud af, hvad vi har gjort galt, og lægger 
politikken om, i stedet for at finde en syndebuk vi kan 
gøre ansvarlig for det hele?

Er der egentlig nogen, der har gjort dette, og som 
er kommet frem til den nye politik, som vi må iværk-
sætte, der vil gøre det muligt, at vi kan leve gode 
spændende liv, uden at det sker på bekostning af an-
dre lande eller befolkninger?

Svaret på det sidste spørgsmål er heldigvis »Ja«. 
Det er præcis, hvad jeg har forsøgt at gøre, når jeg 
gennem årene siden 2005 har stillet op til valg. Lige 
siden jeg i 2005 stillede op med en valgplakat, der 
advarede »Når boblen brister… Nyt Bretton Woods«, 
med en boble der var påskrevet Derivater, Boligpriser 
og Inflation.

Eller da jeg i 2007 skrev »Efter finanskrakket: Mag-
nettog over Kattegat«, i 2011 advarede om »Glass/Ste-
agall eller kaos!

Bankopdeling ikke hyperinflation«, i 2015 foreslog 
»Win-Win med BRIKS – ikke kollaps og krig«, i 2017 
mente »Inden nyt finanskrak: København skal med i 
Den Nye Silkevej« og i 2019 opfordrede til »Helium-3 
fra Månen til ubegrænset fusionsenergi på Jorden, 

samarbejde – ikke krig – med Rusland, Kina og USA«, 
for blot at nævne nogle.

I 40 år har jeg som aktivist i LaRouche-bevægelsen 
og aktiv i Schiller Instituttet brugt det meste af min 
tid på at beskæftige mig med disse store Spørgsmål, 
og sammen med mine kolleger sørge for at finde ud 
af, hvad der egentlig sker i Verden, og hvad vi skal 
gøre ved det, hvis vi alle skal komme godt i mål. Det 
er ikke alt sammen enkelt og ligetil; der er meget, som 
man selv må undersøge, fordi det ikke er en del af den 
officielle fortælling. Men hvis man er indstillet på at 
tænke selv – og mange gange tænke ud af boksen – så 
er der altid løsninger. Hvis valget står mellem pest og 
kolera, så gør man klogt i at vælge noget helt tredje.

Hvis du selv har stillet nogle af de overstående 
spørgsmål, og er interesseret i, hvad jeg ville svare på 
dem, så følger her korte svar, som du kan få uddybet 
ved at læse på www.sive.dk og www.schillerinstitut.
dk, eller ved at studere de mere dybtgående skrifter 
fra Lyndon LaRouche, der har været min politiske in-
spirationskilde.

Er det Ruslands skyld, at Europa befinder sig 
midt i en energikrise, der truer familier med at 
måtte flytte fra hus og hjem?

Den nuværende energikrise begyndte ikke den 
24. februar 2022, da russiske tanks rykkede ind over 
Ukraines grænser. Den var allerede i gang lang tid før, 
som en konsekvens af EU’s grønne omstilling, der har 
betydet, at en stor del afenergiforsyningen fra kerne-
kraft, kul og olie er blevet taget ud af drift og kun del-
vist erstattet af dyre og upålidelige energikilder som 
sol og vind (de leverer kun strøm når solen skinner, 
eller vinden blæser). Den billige russiske gas har så 
reddet situationen, men da EU derefter under pres 
fra USA lavede sanktioner imod russisk olie og gas, så 
brasede det skrøbelige korthus sammen.

Med en mangedobling af prisen på gas blev elek-
triciteten også mange gange så dyr. På kort sigt kunne 
en genoptagelse af import af olie og gas fra Rusland 
hjælpe på problemet (de, der sprængte Nord Stream 
i luften for at undgå dette, mislykkedes med at øde-
lægge et af de fire rør og de andre kan nok repareres), 
men den egentlige løsning er derudover atomkraft på 
kortere sigt og fusionsenergi på den længere bane. 
Uden billig og rigelig elektricitet kan man ikke have 
et moderne velfærdssamfund.

Er det Ruslands skyld at vi har en buldrende 
inflation, der ikke er set højere i 40 år, og som 
gør, at det er svært for mange at få husholdnings-
budgettet til at hænge sammen?

Allerede inden den 24. februar 2022 var inflatio-
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nen løbet løbsk i USA og resten af den vestlige ver-
den, og det kan blive værre endnu. De seneste årtiers 
omlægning af Vestens økonomi fra industrisamfund 
til forbrugersamfund, en neddrosling af videnskabe-
ligt og teknologisk fremskridt og en styring af øko-
nomien fra finansverdenen til gavn for finansiel spe-
kulation gjorde, at situationen allerede var uholdbar 
i 2007-2008, da finanssystemet brød sammen og re-
sulterede i en dyb finanskrise. I Vesten valgte man at 
»løse« problemet gennem at banke renten ned under 
nul, lade staterne overtage en stor del af den speku-
lative gæld, og pumpe enorme mængder gratis likvi-
ditet ind i finansmarkederne i form af »kvantitative 
lempelser«.

Nu, hvor denne politik langt om længe har sat sig i 
økonomierne, som en hastigt stigende inflation med 
stigende priser til følge, har man ikke andre modtræk 
inden for det nuværende system end at lade befolk-
ningerne og velfærdssamfundet spænde livremmen 
ind. EU’s forbud imod at købe billig russisk energi gør 
selvfølgelig ikke tingene bedre. Vi er nødt til at have 
et paradigmeskifte i den økonomiske politik, der har 
det almene vel som sit udgangspunkt og sætter men-
neskene først i stedet for finansverdenen. Det kan 
man kickstarte med gennemførelsen af LaRouches 
fire økonomiske love.

Er det udelukkende Ruslands skyld, at der er 
krig i Ukraine, som truer med at udvikle sig til 
en atomkrig?

Krigen i Ukraine begyndte ikke med »en uprovo-
keret russisk aggression« den 24. februar 2022. Efter 
en langvarig forløber i form af den vedvarende udvi-
delse af NATO, efter at man garanterede Gorbatjov, 
i forbindelse med den russiske accept af den tyske 
genforening i 1990, at man ikke ville flytte NATO’s 
grænser så meget som en tomme imod øst, iværksatte 
USA et statskup i Ukraine i 2014, hvor man afsatte den 
folkevalgte præsident Janukovitsj og bragte væbnede 
grupper med stærke nazistiske rødder til magten. 
USA’s viceudenrigsminister, Victoria Nuland, pra-
lede med, at USA havde brugt fem milliarder dollars 
i støtte til NGO’er for at skabe dette skifte (læs det 
foretræde jeg havde sammen med Schiller Institut-
tet for Folketingets Udenrigsudvalg 18.marts 2014 på 
https://schillerinstitut.dk/si/?p=668).

Da de to delstater Donetsk og Lughansk i det øst-
lige Ukraine nægtede at acceptere dette og krævede 
udvidet lokalt selvstyre, begyndte otte års krig imod 
dem fra centralregeringen i Kiev. I løbet af de otte år 
blev USA og NATO en stadig større leverandør af vå-
ben og træning til Ukraines militær, og alle løfter om 
en fredelig løsning på konflikten (som f.eks. Minsk-af-
talen) blev svigtet. Samtidig iværksatte Kiev en stadig 
mere kraftig afrussificering af Ukraine, hvor det sprog 
og den kultur, som flertallet af ukrainerne havde som 
deres indtil 2014, blev lagt for had og systematisk un-
dertrykt. Da Rusland som en sidste udvej i december 

2021 foreslog to traktater til USA og NATO, der bl.a. 
skulle forhindre, at Ukraine blev medlem af NATO, 
talte man for døve øren. Da Rusland kunne konstate-
re, at Ukraine i begyndelsen af 2022 uden indgreb fra 
Vesten forberedte en fornyet militær offensiv, så lod 
man de russiske tanks rulle ind over Ukraines græn-
ser. Håbede Rusland på at deres militære operation 
kunne afløses af en hurtig politisk forhandlingsløs-
ning og en fredsaftale?

Fredsforhandlingerne stoppede brat, da Storbri-
tannien og USA forbød Ukraine at fortsætte dialo-
gen med Rusland og i stedet lovede Ukraine, at man 
ville yde nærmest ubegrænset våbenhjælp til kampen 
mod Rusland, hvis de blev ved med at kæmpe. Det 
er USA, Storbritannien og NATO, der har forhindret 
enhver form for fredsaftale indtil nu. Deres officielle 
politik er at lade soldater og civile dø, mens Ukraine 
forarmes, så krigen kan gøre maksimal skade på Rus-
land. Den dybe involvering fra NATO’s side, i form 
af levering af våben, træning af ukrainske soldater i 
forskellige NATO-lande og aktiv involvering i plan-
lægningen og udførelsen af militære operationer, gør 
at krigen allerede er en de facto krig mellem NATO 
og Rusland.

Det gør, at faren for det næste skridt på eskalati-
onstrappen, brugen af atomvåben, som åbent disku-
teres, er en reel mulighed. Faren for atomkrig er stør-
re end på noget tidspunkt siden Cuba-missilkrisen i 
1962. Bliver bare et enkelt atomvåben først anvendt, 
er det næsten uundgåeligt, at hele det globale atom-
våbenarsenal bliver affyret med ubeskriveligt frygte-
lige konsekvenser for menneskeheden. Derfor skal vi 
finde en fælles sikkerhedsløsning sammen med Rus-
land.

Er det tilladt at stille den slags spørgsmål, el-
ler bliver man stemplet som landsforræder el-
ler konspirationsfanatiker, hvis man forsøger at 
tænke selv i stedet for blot at gentage efterret-
ningsapparatets, mediernes og etablissementets 
fortælling om, at det er Ruslands og Putins skyld 
det hele?

Det har det ikke været indtil nu. Man har haft travlt 
med at udskamme og isolere alle, der måtte rejse tvivl 
om den officielle fortælling. Vesten har samtidigt ac-
cepteret, at Ukraine udstiller og truer, hvad de kalder 
»informationsterrorister«, gennem sit Center for be-
kæmpelse af desinformation (Center for Countering 
Disinformation), der opererer i samarbejde med det 
amerikanske udenrigsministerium, det amerikanske 
forsvarsministerium, NATO og EU. På en offentlig-
gjort liste over »personer, der støtter den russiske 
fortælling«, finder man øverst Schiller Instituttets 
internationale formand, Helga Zepp-LaRouche, og 
andre med forbindelse til Schiller Instituttet (deri-
blandt tre fra Danmark), der har imødegået den of-
ficielle fortælling om, at vi ukritisk skal levere våben 
og penge til Ukraine, så Ukraine kan fortsætte krigen 
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imod Rusland, og fordi de arbejder for fred og en ny 
inkluderende sikkerheds- og udviklingsarkitektur for 
alle verdens nationer.

Ved et samråd for Folketingets Udenrigsudvalg 
den 19. august i år nægtede Danmarks udenrigsmini-
ster Jeppe Kofod at tage afstand fra denne ukrainske 
sortlistning, og har undladt at kræve af Ukraine, der 
modtager store mængder våben og penge fra Dan-
mark, at denne sortlistning af personer, på grund 
af deres fremsatte meninger, skal ophøre. Derefter 
modtog Kofod få dage senere ved et besøg i Kiev en 
ukrainsk fortjenstmedalje.

Hvad er løsningen?
USA, Storbritannien og dets allierede må ophøre 

med at betragte Rusland, Kina og andre dele af ver-
den som en trussel, fordi de nægter at indordne sig 
under en unipolær verdensorden, hvor USA og Stor-
britannien fastlægger reglerne efter eget forgodtbe-
findende og til egen fordel, uden tanke på de andre 
landes interesser. Vi må øjeblikkeligt stoppe støtten 
til krig imod Rusland i Ukraine, imod Kina i Taiwan 
og lignende vanvidsprojekter. I stedet bør vi i fælles-
skab etablere en international sikkerheds- og udvik-

lingsarkitektur, der tilgodeser alle landes sikkerhed 
og udvikling. Gennem samarbejde om projekter til 
fælles økonomisk fordel, som f.eks. den eksport af 
billig russisk gas til Vesteuropa, der begyndte under 
Den kolde Krig, og som har været et afgørende bidrag 
til den økonomiske velstand i EU, men som også var 
grundlag for samarbejde og fælles interesser, indtil 
USA, Storbritannien og NATO fik sat konfrontation 
og krig på dagsordenen i stedet.

På samme måde er Kinas Bælte- og Vej-Initiativ, 
der bygger infrastruktur og skaber økonomisk udvik-
ling verden rundt, noget som vi alle bør deltage i til 
fælles fordel. Schiller Instituttet har brugt de seneste 
fire årtier på at finde ud af, hvordan vi kan erstatte 
den nuværende kollapsende vestlige finansorden 
med et nyt paradigme, der med videnskabeligt og 
teknologisk fremskridt gør det muligt for alle natio-
ner og mennesker at realisere deres fulde potentiale. 
Læs mere om alt dette på www.sive.dk og www.schil-
lerinstitut.dk.

Kontakt mig for at vide mere, og hvis du ønsker at 
hjælpe til.

53 57 00 51; info@sive.dk
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Konferencen er det andet seminar for nuvæ-
rende og tidligere folkevalgte politikere i verden 
og alle andre mennesker. 

På internetet  (med simultantolkning mellem 
engelsk og spansk) og Konferencerum E, Repræ-
sentanternes Hus, Mexico City.

Se den her:
https://schillerinstitut.dk/si/?p=33808

Otte måneder inde i krigen mellem Rusland og 
Ukraine, i hvilken USA og NATO spiller en aktiv rol-
le, er der mange døde og sårede, omfattende ødelæg-
gelser af alle former for ejendom og meget skadelige 
økonomiske og sociale konsekvenser i Europa og hele 
verden, hvilket forårsager chok, der forværrer de me-
get dybe problemer i verdensøkonomien med konse-
kvenser i form af en forværring af krisen og forøget 
arbejdsløshed, fattigdom og sult.

Det er kendt, at denne krig kan få langt alvorli-
gere konsekvenser end dem, vi allerede lider under, 
herunder massive ødelæggelser og en krise af globale 
dimensioner, som aldrig tidligere er set, fordi krigen 
kan føre til en konfrontation med atomvåben mellem 
Rusland og USA og NATO.

Blandt de tiltagende stemmer, der opfordrer til en 
forstandig tilgang, fremhæver vi pave Frans’ opfor-
dring til en forhandlet, fredelig løsning.

De undertegnede politiske og sociale ledere, nu-
værende og tidligere lovgivere og andre folkevalgte 
fra forskellige lande opfordrer Rusland, Ukraine, 
USA og NATO til at nå frem til en aftale, der først 
og fremmest afviser den voksende løsagtige snak om 
eventuel anvendelse af atomvåben og bekræfter den 
grundlæggende forpligtelse i den såkaldte Reagan-
Gorbatjov-formel fra 1985, at “en atomkrig ikke kan 
vindes og aldrig må udkæmpes”. For at være varig skal 
en sådan aftale også etablere en ny international sik-
kerhedsarkitektur, der anerkender og respekterer de 
legitime sikkerhedsinteresser, som samtlige verdens 
nationer måtte have.

Vi anerkender og insisterer på, at Rusland i lighed 
med USA, NATO, Ukraine og alle andre lande har 
legitime sikkerhedsinteresser, som skal tages i be-
tragtning og blive en af hjørnestenene i den nye sik-
kerhedsarkitektur. En tilbagevenden til de vellykkede 
principper fra den Westfalske Fred i 1648 – respekt 

for suverænitet, engagement i den andens, modpar-
tens, bedste og eftergivelse af gæld, der forhindrer 
ægte økonomisk udvikling – er den slags arkitektur, 
vi efterstræber i dag.

Det almene gode for den fælles menneskehed er 
den obligatoriske forudsætning for det gode for hver 
enkelt nation. På den måde vil vi blandt alle verdens 
nationer kunne bidrage til at opbygge en organisation 
af borgere i en fælles international indsats, og på den 
måde etablere os som en drivkraft, der kan have ind-
flydelse på den internationale politiske debat.

Vi opfordrer mennesker af god vilje i hele verden 
– uanset vores forskelligartede og naturlige forskel-
le – til at deltage i denne proces med overvejelser og 
søgen efter fredelige løsninger, herunder en grundig 
undersøgelse af en alternativ økonomisk politik med 
henblik på at erstatte spekulation, som har skabt så 
megen fattigdom og lidelse, med et system baseret 
på produktion og fremskridt, der kan tilgodese beho-
vene hos en voksende verdensbefolkning.

Vi afviser alle forsøgene på at begrænse, intimi-
dere eller forbyde en sådan overvejelsesproces. Og 
vi opfordrer USA, NATO, Ukraine og Rusland til at 
bevæge sig i den retning, som vi præsenterer i denne 
respektfulde opfordring.

UNDERSKRIVERE:
Tom Gillesberg (Denmark): Folketingskandidat 

udenfor partierne i Københavns storkreds, formand 
for Schiller Instituttet i Danmark 

Donald Ramotar (Guyana); tidligere præsident 
(2011-2015), tidligere medlem af parlamentet (1992-
2011, PPP)

Helga Zepp-LaRouche (Tyskland); grundlægger af 
Schiller Instituttet

Jorge Robledo (Colombia); tidligere senator (2002-
2022, Partido Dignidad)

María de los Ángeles Huerta (Mexico); tidligere 
kongresmedlem (2018-2021, MORENA)

Dr. Kirk Meighoo (Trinidad og Tobago); tidligere 
uafhængig senator (2004, United National Congress)

Dr. Rodolfo Ondarza (Mexico); tidligere repræ-
sentant for den lovgivende forsamling i Mexico City 
(2015-2018, PT)

Diane Sare (USA); kandidat til det amerikanske 
senat fra New York (2022, uafhængig/LaRouche) 

Plus flere.

Videokonference: 
FOR VERDENSFRED: STOP FAREN FOR ATOMKRIG

Torsdag den 27. oktober eller senere
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Zepp-LaRouche: Vågn op nu, for ellers eksisterer du måske 
ikke mere ved denne tid i næste uge

Den 26. september 2022 (EIRNS) — En overdrivelse? 
Desværre ikke.

Verden er på vej mod et atomart opgør mellem USA-
NATO og Rusland, med alt for få stemmer i Vesten, 
der hæver sig i protest og kræver alternativer, advare-
de Helga Zepp-LaRouche i en politisk diskussion med 
LaRouche-bevægelsens organisatorer mandag eftermid-
dag. “Denne nuværende krise omkring Ukraine er langt, 
langt mere farlig end Cuba-krisen i 1962. Den udgør en 
eksistentiel trussel mod hele civilisationen.”

Det er næsten som om verden eksisterer i to parallelle 
universer, erklærede Zepp-LaRouche. På den ene side er 
Ruslands ledende kredse fuldt ud overbevist om, at Ve-
stens NATO-struktur er ude på at ødelægge Rusland i sin 
helhed, at splitte det i småstykker og “afkolonisere” det, 
som forskellige tænketanke åbent opfordrer til. Præsi-
dent Putin udtrykte dette i sin tale til den russiske na-
tion den 21. september. Udenrigsminister Lavrov og am-
bassadør Antonov har udtalt det samme både hjemme 
og i udlandet. Og en udtalelse fra den indflydelsesrige 
Izborsk Club, ligeledes den 21. september, talte på vegne 
af mange i Rusland, da den advarede om, at dette er “et 
skæbnesvangert øjeblik i historien”. Den voldelige kon-
frontation mellem Rusland og Vesten medfører det ul-
timative spørgsmål: Vil Rusland overleve i denne kamp, 
eller vil det endelig og uigenkaldeligt forsvinde. En stor 
krig er umiddelbart forestående.”

I det “andet” univers er NATO og Vesten fast beslut-
tet på at bruge Ukraine-krigen til at gennemtvinge de-
res årtier gamle dagsorden om at “afkolonisere” eller 
fuldstændigt opsplitte Rusland i magtesløse ministater 
– en politik, som Zbigniew Brzezinski og andre aktiver 
fra London længe har været fortalere for. De har gen-
tagne gange i løbet af det sidste år, højere og højere for 
hver dag, erklæret, at de er fuldt ud parate til at anvende 
atomvåben for at tvinge Rusland til at trække sig tilbage 
og kapitulere.

“Tingene er ved at gå grueligt galt”, advarede Zepp-
LaRouche. Vi har to højhastighedstog – atomtog – som 
kører mod hinanden, og der vil ske en togulykke, med-
mindre dette afværges i de kommende dage.

Begivenhederne i de sidste 24 timer har blot bekræf-
tet denne vurdering. Folkeafstemningerne er i gang i 

de fire regioner i Ukraine, og alt tyder på, at der både 
er en meget stor valgdeltagelse, samt at der vil være en 
overvældende stemmeprocent til støtte for tilslutning 
til Rusland – som det var tilfældet med Krim tilbage i 
2014. Afstemningen afsluttes den 27. september, og rus-
siske parlamentarikere mener, at de sidste faser for re-
gionernes tilslutning vil være gennemført inden den 30. 
september. På det tidspunkt vil de blive betragtet som 
en del af Rusland – {og forsvares som sådan af Moskva}.

I går blev udenrigsminister Tony Blinken og den na-
tionale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan sendt ud for at 
fortælle det nationale tv-publikum, at: “Vi vil ikke aner-
kende de falske folkeafstemninger”, som Sullivan udtalte 
på CBS, “og vi vil håndtere dette område som det det er 
– ukrainsk territorium, ikke russisk territorium. Og vi 
vil fortsætte med at støtte ukrainerne, når de forsøger at 
ophæve besættelsen af dette område”. Og så for en god 
ordens skyld: “Enhver brug af atomvåben vil blive mødt 
med katastrofale konsekvenser for Rusland”. Blinken 
foretrak at true med, at Rusland ville lide “forfærdelige 
konsekvenser”.

Zepp-LaRouche afrundede sine bemærkninger med 
en skarp advarsel: “Vi er nødsaget til at indlede en kom-
plet rød alarm-mobilisering. Hvis der ikke lyder nogen 
tydelige stemmer af uenighed fra USA og Europa, vil 
dette i sig selv udgøre en faktor i Moskvas strategiske 
vurdering.”

Vi må ændre den opfattelse i udlandet, at der næsten 
ikke er nogen forstandige stemmer i USA og Europa , 
eller i det mindste ikke tilstrækkeligt indflydelsesrige 
stemmer til at ændre den nuværende kurs mod atomar 
udslettelse. Disse stemmer må hæves {nu}, og højt – 
stemmer der forstår, at der er et grundlag for en forhand-
let løsning på krisen i Ukraine, bygget op omkring en ny 
international sikkerheds- og udviklingsarkitektur, der 
tager hensyn til {alle} nationers behov.

Fremtrædende russere er opmærksomme på, og har 
erklæret det offentligt, at Lyndon LaRouches stemme 
har været afgørende, som den nødvendige formidler af 
ideer til en sådan politik til gavn for begge parter, og det 
er derfor, at deres fjender ønsker at stoppe talerne på 
Schiller Instituttets konferencer.

Hvem står bag sabotagen af Nord Stream-rørledningerne, 
af Helga Zepp-LaRouche

September 30, 2022 (Neue Solidarität) — Sabota-
gen og den mulige langsigtede ødelæggelse af de to 
Nord Stream-rørledninger, Nord Stream I og II, er et 
angreb på Tysklands eksistentielle interesser og bela-
ster millioner af tyske borgere og et stort antal virk-
somheder med insolvens og i nogle tilfælde uover-
kommelige udgifter til opvarmning i den kommende 
vinter. Men den tilintetgør også kravet fra demon-
stranterne ved de seneste protester i flere tyske byer, 

som havde krævet en ophævelse af sanktionerne mod 
Rusland og en åbning af de to rørledninger for at finde 
en løsning på de to mest dramatiske trusler, som Tysk-
land står over for i øjeblikket: den akutte fare for en 
verdenskrig, som følge af konfrontationen med Rus-
land, og faren for et totalt økonomisk sammenbrud, 
som energiprisernes eksplosion er en vigtig del af.

Hvis der nogensinde har været en situation, hvor 
regeringen skal overholde sin ed om at forhindre 
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skader på det tyske folk, så kræver denne terrorhand-
ling en kompromisløs afklaring og konsekvenser for 
de ansvarlige. Konsekvenserne af svaret på spørgs-
målet om gerningsmændene er enorme og sandsyn-
ligvis identiske med spørgsmålet om krig og fred.

Ud over alle spekulationer om, hvem der kan være an-
svarlig, er spørgsmålet helt sammenligneligt med de om-
stændigheder, under hvilke angrebet den 11. september 
fandt sted: Ligesom det amerikanske luftrum overvåges 
problemfrit af den nordamerikanske luft- og rumfarts-
kommando (NORAD), er Østersøen et af de mest nøje 
overvågede områder i verden, og som siden den kolde 
krigs dage har været kontrolleret af NATO og naturligvis 
af kyststaterne Danmark, Sverige, Finland og Tyskland 
ved hjælp af et tæt netværk af sonarer og undervandsmi-
krofoner, der overvåger alle bevægelser til søs og i luften.

Som ved alle kriminelle handlinger opstår spørgs-
målet: Hvem havde et motiv, hvem havde den tekni-
ske og personalemæssige kapacitet til at udføre hand-
lingen, og hvem var fysisk til stede på stedet i det 
pågældende tidsrum? Nødvendigheden af at opfylde 
disse tre kriterier reducerer listen over mulige ger-
ningsmænd til en meget kort liste, og i betragtning af 
de enorme tekniske krav, der stilles til beskadigelse af 
rørledninger, som er nedlagt og betoneret i havbunden 
på 70 eller 88 meters dybde, er der enighed på alle si-
der om, at kun stater har sådanne kapaciteter – og der 
er faktisk kun tre: Rusland, USA og Storbritannien.

En yderst nyttig vurdering1 af sabotagen af Nord 
Stream-rørledningerne er nu blevet offentliggjort af den 
schweiziske oberstløjtnant (pensioneret) Ralph Bos-
shard, der tjente i OSCE’s særlige overvågningsmission 
i 2014 som senior planlægningsofficer og efterfølgende 
i OSCE’s planlægningsgruppe på højt niveau som bl.a. 
operationsofficer. Han beskriver de betydelige tekni-
ske udfordringer, der skal overvindes ved en sådan sa-
botagehandling, og reducerer derfor gerningsmæn-
dene helt klart til militære specialstyrker, hvilket øger 
udsigten til, at der kommer meningsfulde oplysnin-
ger om angrebet frem i lyset. Den robuste konstruk-
tion af rørledningerne, hvis rør er lavet af specialstål 
omgivet af et betonkappe, der er begravet under sten 
og dækket af andre materialer, kræver komplekse tek-
nikker og brug af kraftige sprængstoffer fra den mi-
litære sektor i ca. 80 meter under havets overflade.

Bosshard påpeger, at hvis den russiske flåde var en 
mulig synder, ville den ikke have gjort sig den ulejlighed 
at ødelægge rørledningerne ud for den danske ø Born-
holm midt i et område, der overvåges nøje af NATO, men 
kunne have gjort det lettere i den finske bugt. Medmin-
dre man altså ønskede at demonstrere den russiske over-
legenhed i krigsførelse på havbunden over for NATO, 
angiver Bosshard som en ret usandsynlige forklaring.

Så hvis Rusland kan udelukkes som den skyl-
dige – Rusland kunne trods alt bare have lukket for 
gashanen, hvis Moskvas mål havde været at “skabe 
usikkerhed” og drive gasprisen op, som nogle me-
dier spekulerer i – hvilke muligheder er der så tilbage?

Jens Berger påpegede i Nachdenkseiten, at den år-
lige NATO-manøvre BALTOPS i midten af juni fandt 

sted i Østersøen, hvor 47 krigsskibe, herunder den 
amerikanske flåde med helikoptertransportskibet 
USS Kearsarge, deltog under kommando af den ame-
rikanske 6. flåde. En del af denne manøvre var en del 
af Task Force 68, som opererede ud for Bornholm med 
ubemandede undervandsfartøjer, der kan desarmere 
miner, men naturligvis også teoretisk set placere dem.

Mærkeligt nok var netop denne flådegruppe omkring 
USS Kearsarge igen blevet registreret med positionssig-
naler kun 10 sømil fra Bornholm i sidste uge. Det bety-
der naturligvis ikke, at disse skibe var involveret, men 
det er meget vel muligt, at de kunne have været det.

Den russiske ambassadør ved FN, Vasily Neben-
sya, tilføjede yderligere bemærkninger på et møde i 
FN’s Sikkerhedsråd, der blev indkaldt med kort varsel 
fredag, nemlig at USS Kearsarge havde været i nærhe-
den af Bornholm hele tiden siden juni, at skibets he-
likopterflåde havde patruljeret i Bornholm-området 
siden begyndelsen af august, og at disse flys flyveveje 
på overraskende vis faldt sammen med rørledninger-
nes forløb. Nebensja: “Jeg understreger, at der er tale 
om offentlige data om geolokalisering af sø- og luft-
transport, som registreres på grundlag af signalerne 
fra transponderne. Det betyder, at USA ikke skjulte sin 
tilstedeværelse, og at det gennemførte sine manøvrer 
på en åbenlyst demonstrativ og iøjnefaldende måde.”

Er det sandsynligt, at Rusland ødelagde rørledninger-
ne, som der blev investeret i alt 20 milliarder dollars i, og 
som Rusland kunne have forventet betydelige indtægter 
fra på lang sigt? Putin tilbød stadig på SCO-topmødet i 
Samarkand for 14 dage siden at åbne Nord Stream 2 og der-
med levere 55 milliarder kubikmeter om året, hvis Tysk-
land var villig til at ophæve sanktionerne mod Rusland.

Nu cirkulerer videoen af præsident Biden, der på en 
fælles pressekonference med kansler Scholz i Det Hvide 
Hus den 7. februar lover, at USA vil være i stand til at luk-
ke Nord Stream 2, hvis Rusland invaderer Ukraine. Da 
en journalist spurgte Biden, hvordan han ville gøre det, 
eftersom projektet er under Tysklands kontrol, svarede 
han: “Jeg lover dig, at vi vil være i stand til at gøre det.”

Biden var ikke den eneste, der fremsatte sådanne trus-
ler: Tucker Carlson præsenterede nu på Fox TV en video 
af Victoria Nuland, der annoncerede det samme på en 
pressekonference i Udenrigsministeriet tilbage i januar 
i tilfælde af en russisk invasion: “Uanset hvad, vil Nord 
Stream 2 ikke komme i brug.” Efter angrebet på rørled-
ningerne glædede den tidligere polske udenrigsmini-
ster Radoslaw Sikorski – ægtemand til den stridslystne 
atlantiker Anne Applebaum – sig og henviste til Bidens 
løfte af 7. februar i et tweet: “En lille ting, men hvil-
ken glæde. Tak til USA.” Tweetet er siden blevet slettet.

Det er klart, at de her anførte fakta er indicier og end-
nu ikke beviser gerningsmændenes identitet. Men kon-
sekvenserne af angrebet på Nord Stream-rørledningerne 
er enorme. De forstærker massivt den umiddelbare ud-
sigt til Europas afindustrialisering og afhængighed af 
amerikansk LNG-gas, og de eksploderende omkostnin-
ger fører allerede nu til en massiv udvandring af virksom-
heder fra Europa og især Tyskland til USA. Alt dette be-
tyder et massivt angreb på befolkningens levestandard.
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sløring kom fra tidligere luftvåbenminister Thomas C. 
Reeds erindringer, som rapporterede, at denne eksplo-
sion blot var et eksempel på den “koldblodige økonomi-
ske krigsførelse”, som CIA udførte mod Sovjetunionen 
i den kolde krigs sidste år. Det var økonomisk konkurs, 
der førte til afslutningen af den kolde krig, ikke krigs-
førelse eller en udveksling af atomangreb, sagde Reed.

Vi skal passe på, at de tyske politikere, der ønsker at 
“ødelægge Rusland”, ikke frivilligt slutter sig til gernings-
mændene og dækker over forbrydelsen. De “hårdeste 
konsekvenser”, som Ursula von der Leyen har bebudet, 
skal imidlertid gennemføres, hvis vi i Tyskland ikke vil 
opgive os selv. Under alle omstændigheder skal det sik-
res, at Rusland inddrages i undersøgelserne. Det er be-
stemt ikke nok, at Scholz har lovet støtte til Danmark 
og Sverige. At Tyskland sammen med sine partnere 
og allierede ønsker at styrke sikkerhedsforanstaltnin-
gerne og beskyttelsen mod sabotage af kritisk infra-
struktur, som regeringstalsmand Hebestreit sagde, ly-
der igen mere som en overgivelseserklæring end som 
en meddelelse om, at denne regering har til hensigt 
at repræsentere det tyske folks eksistentielle interes-
ser, hvilket den med sit embedsløfte har svoret at gøre.

Det er på høje tid, at vi minder den om dette.

Den omstændighed, at rørledningerne har lidt bety-
delige skader, som ifølge operatørerne på ingen måde 
er umulige at reparere, men som vil være meget tids-
krævende, tager først og fremmest vinden ud af sejlene 
på deltagerne i protestaktionerne, som havde krævet, 
at rørledningerne blev åbnet, og at sanktionerne mod 
Rusland blev ophævet. Rørledningerne er ikke funkti-
onsdygtige i den kommende vinter og fremover, og en 
mulig vej til en diplomatisk løsning med Rusland, også 
med hensyn til den voksende krigstrussel, er begravet.

Hvis det imidlertid skulle vise sig, at angrebet 
kun var en gennemførelse af det, som Biden hav-
de annonceret den 7. februar i Scholz’ nærvær, må 
Europa straks frigøre sig fra underkastelsen un-
der USA og Storbritannien og bruge alle sine kræf-
ter på at overvinde konflikten med Rusland og i sti-
gende grad også med Kina med diplomatiske midler.

Under alle omstændigheder vil det amerikanske virke 
i baggrunden ikke være noget helt nyt. Den 27. februar 
rapporterede Washington Post, at Ronald Reagan havde 
accepteret en CIA-plan om at sabotere den sovjetiske 
økonomi ved i hemmelighed at give den bl.a. forurenet 
software, som senere forårsagede en gigantisk eksplo-
sion i den sibiriske gasledning i januar 2004. Denne af-

Tom Gillesbergs valgplakater systematisk fjernet 
af ukendte gerningsmænd

Mandag den 17. oktober indgav Tom Gillesberg, kan-
didat uden for partierne i Københavns Storkreds, en an-
meldelse til Københavns Politi, da en meget stor del af 
hans opsatte valgplakater var blevet fjernet af ukendte 
gerningsmænd. Det drejer sig om mindst 143 plakater der 
var ophængt i København, bl.a. foran Christiansborg, på 
Holmens Bro, Højbro bro, Knippels Bro, Christmas Møl-
lers Plads, KUA Parkering, Rundkørsel ved Tom Kristen-
sens Vej, Rundkørsel ved DR Byen og Metro st. ved Fields.

Tom Gillesberg, som har stillet op ved fire tidligere 
Folketingsvalg, er ”rystet, men ikke overrasket over, 
at disse udemokratiske metoder er taget i brug i den 
danske valgkamp”. ”Det er tydeligt, at der er nogle, der 
ikke ønsker at vælgerne skal se og høre om mit kandi-
datur. De mener nok, at det er en frækhed, at jeg med 
udsagnet ”Stop NATOs krige” stiller spørgsmål ved 
den danske og vestlige militære støtte til fortsat krig i 
Ukraine. Jeg foreslår i stedet at man presser på for en 
fredsaftale, som kan bane vejen for samarbejde med 
bl.a. Rusland og Kina, så vi kan skabe fred gennem 
udvikling i stedet for at lægge endnu et land i ruiner, 
som det er sket i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien.

Når statsminister Mette Fredriksen, med opbak-
ning fra andre ledende partier i Folketinget, kan an-
noncere et nationalt kompromis, hvor man beslutter 
at øge de danske militærudgifter med 12 milliarder kr. 
om året, for at vi kan mobilisere til kamp mod Rusland, 
uden at der er nogen form for offentlig debat eller dis-
kussion, så har man ikke brug for kritiske røster som 
mig. Man har ikke lyst til en diskussion om, hvad de 
økonomiske og sociale konsekvenser af den kæmpeud-

skrivning vil blive, og man har ikke lyst til at diskutere, 
om det nu også er rigtigt, at den nuværende energi- og 
inflationskrise skyldes Rusland, som Mette Fredrik-
sen hævder det, eller er resultatet af politiske beslut-
ninger, som den danske regeringen har været med i.

Man ønsker heller ikke, at der bliver sat spørgsmåls-
tegn ved fortællingen om, at krigen i Ukraine skyldes 
”Ruslands uprovokerede aggression imod Ukraine”, på 
trods af, at den har sine rødder i et vestligt orkestreret 
statskup i Ukraine i 2014, der forårsagede de efterføl-
gende oprørstendenser på Krim og i delstaterne Do-
netsk og Luhansk, og 8 års militære kampe i Ukraine. 
Man ønsker heller ikke en diskussion om, at den fort-
satte vestlige optrapning over for Rusland i Ukraine 
har skabt en situation, hvor sikkerhedspolitiske eks-
perter vurderer, at faren for atomkrig tilmed er stør-
re, end den var ved Cubamissilkrisen for 60 år siden.”

Læs min udtalelse: Folketingskandidat Tom Gilles-
berg: Tør du stille kritiske spørgsmål? Eller holder du 
mund og mister både velfærd og risikerer atomkrig?

Læs også en erklæring jeg har underskrevet, som 
er en invitation til en kommende videokonference: 
For verdensfred STOP FAREN FOR ATOMKRIG. An-
det seminar for nuværende og tidligere folkevalgte 
politikere i verden. Torsdag den 27. oktober kl. 16

”Jeg havde allerede, da jeg valgte at stille op til val-
get en frygt for, at de danske medier allerede var ble-
vet så kontrollerede og ensrettede i deres opbakning til 
den officielle fortælling til støtte for NATO, at enhver 
dækning af min kampagne var udelukket. Jeg valgte 
alligevel at stille i håbet om, at Danmark endnu ikke 
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er forfaldet til blot at være endnu en bananrepublik, 
der blindt parerer ordre fra London og Washington.”

”Med hensyn til hvem der står bag nedtagningen 
af mine valgplakater, så har jeg ikke nogen beviser 
for, hvem der står bag, hverken regeringen eller andre 
der måtte være interesseret i, at jeg bliver tiet ihjel”.

Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet, stil-
ler op som kandidat uden for partierne i Københavns 
Storkreds ved folketingsvalget den 1. november 2022, 

som han har gjort det ved folketingsvalgene fra 2007 og 
fremefter. Han har tidligere fået et begrænset antal stem-
mer men stor opmærksomhed på grund af sine berømte 
plakater, der har sat de store spørgsmål på dagsordenen 
som ”Efter finanskrakket – magnettog over Kattegat” i 
2007, ”Glass/Steagall eller kaos” i 2011, ”Win-win med 
BRIKS – ikke kollaps og krig” i 2015 og ”Helium-3 fra 
Månen til ubegrænset fusionsenergi på Jorden” i 2019.

Helga Zepp-LaRouche orienterer EIR om det presserende 
behov for at gennemføre et nyt paradigme

i lyset af truslen om verdenskrig og økonomisk nedbrud
Lørdag, den 22. oktober 2022
PAUL GALLAGHER: I dag er det lørdag den 22. okto-

ber 2022, og det er 60-årsdagen for den dag, hvor USA’s 
præsident John F. Kennedy holdt en tale, som oplyste 
verden om, at den befandt sig i en atomar krigskrise, en 
nedtælling til en atomkrig, som muligvis kunne øde-
lægge civilisationen. Kennedy meddelte, at USA havde 
fundet beviser for, at Sovjetunionen havde leveret atom-
missiler til Cuba, og sagde, at USA under ingen omstæn-
digheder ville tolerere dette, absolut ikke, og at en krise 
var i gang, som tiltrak sig verdens opmærksomhed og 
fastholdt folk i frygt for den i mere end to uger. [https://
www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/
address-during-the-cuban-missile-crisis]

Her er Paul Gallagher fra EIR. Jeg taler med Helga 
Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet og 
en hyppig spidskandidat for det politiske parti BüSo i 
Tyskland, om den ekstraordinære situation, som udvik-
ler sig der og internationalt.

Så, Helga, god eftermiddag til dig.
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Goddag.
GALLAGHER: Lad mig starte med at fastslå, at Nord 

Stream-naturgasledningen er et undersøisk rørlednings-
projekt mellem Rusland og Tyskland under Østersøen, 
som de har udarbejdet i fællesskab i mere end 15 år. Rør-
ledningen blev suspenderet i 2022 efter pres fra USA, og 
den 26. september blev den saboteret af kraftige eksplo-
sioner, som havde til formål at ødelægge den fuldstæn-
digt. Det ser ud til, at dette har haft en indvirkning på 
det tyske politiske liv, på trods af at det bliver mørklagt.

Helga, kan du analysere for EIR, hvad der er sket her, 
og hvad dette betyder for Tyskland og truslen om krig 
mellem NATO og Rusland?

ZEPP-LAROUCHE: Altså, det første man kan sige er, 
at de officielle medier og kanaler tydeligvis forsøger at 
omtale det så lidt som muligt, hvilket allerede er yderst 
ildevarslende, i betragtning af at dette forværrer Tysk-
lands energisituation i et stykke tid fremover. Militære 
eksperter har erklæret, at sabotagen var af en sådan art, 
at den udelukkende kan være udført af en stat. Den kan 
ikke være udført af private dykkere, og det begrænser 
naturligvis antallet af stater, der har haft tilgang. Nu kan 
man spørge sig selv, hvem der havde kapacitet, hvem 
der havde mulighed og hvem der havde motivet? Nogle 

militære eksperter påpeger, at hvis det havde været Rus-
land, ville det have betydet, at Rusland skulle sejle med 
ubåde og andet udstyr 300 km gennem Østersøen un-
der NATO’s totale overvågning og kontrol, og hvis det 
havde været Rusland, ville det derfor bevise, at de havde 
en betydelig overlegenhed inden for undervandskrigsfø-
relse for at kunne gennemføre dette praktisk talt lige for 
næsen af NATO’s omfattende overvågning. Hvis det var 
tilfældet, ville det have helt andre konsekvenser for den 
militære balance.

Men der er nu også adskillige mennesker, som påpe-
ger, at hvis der var beviser for, at det var Rusland, ville 
NATO, EU og regeringerne have afholdt en lang række 
pressekonferencer, og alle dagblade ville have været 
spækket med sagen. Men da der ikke er hændt noget af 
den karakter, ser det ikke ud til, at det var Rusland.

I stedet har den tyske regering i et svar på et spørgsmål 
fra en parlamentariker udsendt et officielt svar, som også 
er yderst mærkværdigt: De erklærede, at de ved, at det 
var sabotage – hvordan kunne de vide det, hvis der ikke 
var nogen officiel undersøgelse? Sverige trak sig i øvrigt 
ud, og så var der en eller anden besynderlig undersøgel-
se, som kun involverede Tyskland og Danmark, men de 
tyske dykkere havde ikke udstyr til at gå ned til 70 og 80 
meters dybde, så det hele fremstår meget ildevarslende. 
Desuden fastslår erklæringen fra den tyske regering, at 
man af hensyn til statens sikkerhed ikke vil offentliggøre 
yderligere oplysninger.

Det forekommer meget besynderligt: For en sabotage 
med så enorme økonomiske og dermed sociale og poli-
tiske konsekvenser. at lade det blive ved det, giver natur-
ligvis anledning til den mistanke, som mange mennesker 
nærer, at det er en fremmed stat, som ikke er venligsindet 
over for den tyske regering, der har udført det. I betragt-
ning af at de eneste stater, der kunne have udført det, 
ville have været USA, Storbritannien, Polen og måske 
Litauen, men alle antyder – og ved også – at intet i dette 
stærkt overvågede område af Østersøen kunne være ble-
vet udført uden USA’s kontrol og samtykke.

Så hvorfor undlader den tyske regering at nævne no-
get? Folk har mere og mere en fornemmelse af, at den 
nuværende tyske regering ikke forsvarer det tyske folks 
interesser, og det på trods af, at den tyske økonomi vil 
bryde sammen i efteråret og vinteren på dramatisk vis, 
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hvor sabotagen af disse rørledninger vil have spillet en 
afgørende rolle.

GALLAGHER: Er der nogen i Tyskland, der i betragt-
ning af den enorme forøgelse af priserne og sabotagen 
af den tyske økonomi som følge af tabet af naturgasfor-
syninger og olieforsyninger – men især naturgas – er der 
nogen, der hævder, at Rusland og Tyskland bør reparere 
denne rørledning? Eller er der overhovedet nogen ak-
tioner mod denne NATO-politik med henblik på fuld-
stændig krigsførelse mod Rusland?

ZEPP-LAROUCHE: Det vil jeg mene! Netop i dag er 
der adskillige demonstrationer, og der har været talrige 
demonstrationer i de sidste dage og uger, ikke kun i det 
østlige Tyskland, men især der, men også i dag i mange 
vesttyske byer. Hvad folk ytrede i disse demonstrationer 
var, at det er nøjagtig som i 1989: Det var de demon-
strationer, hvor Berlinmuren faldt som følge heraf. Man 
kræver, at sanktionerne mod Rusland skal ophøre, at 
våbensalget til Ukraine skal indstilles, at dette ikke er 
vores krig, vi kræver en diplomatisk løsning. Mest inte-
ressant er aktionerne i byen Stralsund, hvor de kriste-
lige demokrater (CDU), de frie demokrater (FPD), Linke 
(Venstrepartiet) og socialdemokraterne (SPD) samt en 
alliance af borgere kaldet “Borgere for Stralsund” alle 
har underskrevet et initiativ, hvor man tilbyder, at byen 
Stralsund skal være værtsby for fredsforhandlinger med 
Ukraine. Man erklærer, at der ikke er noget vigtigere end 
fred på vores jord, og refererer til den storslåede historie 
om at skabe Freden i Stralsund, som er en henvisning 
til konfliktløsningen fra 1370, hvor en krig mellem Dan-
mark og Hansestæderne (herunder Stralsund) endte 
med den såkaldte Fred i Stralsund. Så mere end 650 år 
senere ønsker de at skabe en ny Fred i Stralsund, hvil-
ket er en meget imponerende intervention, som efter 
min mening tydeligt genopliver ånden fra 1989 i disse 
demonstrationer. De forlanger også, at den nuværende 
tyske regering skal træde tilbage.

GALLAGHER: Så, ånden fra 1989 er helt sikkert til 
stede! Der er en kendt blogger og strategisk ekspert, 
Alexander Mercouris, som i en video argumenterede 
for, at denne mørklægning af situationen med rørled-
ningerne, på trods af nogle meget klare indikationer 
på, hvad der skete, at det betyder, at den tyske regering 
er under kontrol af en fremmed magt, som er fjendt-
lig over for Tyskland – det var således han udtrykte det. 
Hvad er dit syn på dette ræsonnement? Har det betyd-
ning for de demonstrationer, der er på vej, og for rege-
ringens ageren?

ZEPP-LAROUCHE: Ja. Der er utallige opfordringer 
til, at denne regering skal gå af, som mange mennesker 
mener, er den værste regering, Tyskland har haft i hele 
efterkrigstiden. Det gælder helt sikkert for De Grønne – 
det er en såkaldt “gadelygtekoalition” med De Grønne, 
de liberale [FDP] og Socialdemokraterne, hvoraf De 
Grønne i virkeligheden er krigspartiet, NATO-partiet, 
med den mest høgeagtige, krigeriske politik, og man 
kan ikke skelne det de repræsenterer, fra Stoltenberg 
eller Blinken. Den såkaldte økonomiminister, Robert 
Habeck, som tidligere var temmelig populær i menings-

målingerne, styrtdykker nu og er blevet genstand for of-
fentlig foragt, fordi han helt klart fører en politik, der 
betyder en afindustrialisering af Tyskland. Således be-
finder vi os midt i en enorm social eksplosion i Tyskland.

GALLAGHER: Interessant. Vi har set dette for nylig i 
Storbritannien, hvor Liz Truss, som var klar til at trykke 
på atomknappen og en rigtig fighter, ankom som et hel-
vede på hjul til premierministerposten, derefter faldt 
hjulene meget hurtigt af, nu er hun trådt tilbage, og de 
befinder sig i en regeringskrise såvel som i en finanskri-
se. Så vi oplever disse ting i hele Europa.

Lad mig spørge dig: Du bliver ofte omtalt og intervie-
wet i medierne i Kina, senest i går i CGTN’s udsendelse 
“Dialogue”. I et af interviewene [https://chinaplus.cri.
cn/podcast/detail/1/2706897] fokuserede de på din vur-
dering af situationen i Frankrig og Tyskland. Hvad kan 
du fortælle kineserne om situationen i Europa? Hvad 
finder du er vigtigst, at de bør forstå?

ZEPP-LAROUCHE: De ser særligt på Tyskland, med 
fuldstændig forbløffelse: Et engang stolt folk af digtere 
og tænkere, som beundres for sin videnskabelige og 
teknologiske ekspertise i hele verden, begår økonomisk 
selvmord for øjnene af den øvrige verden. Det er meget 
svært for folk i Asien generelt at forstå, hvorfor Europa 
er på en så selvdestruktiv kurs.

Det, de foretager sig som konsekvens heraf, er at 
fremskynde opbygningen af et nyt økonomisk system, 
som består af landene i BRICS, SCO, CICA [Conference 
on Interaction and Confidence Building Measures in 
Asia] og andre organisationer i det Globale Syd, hvor de 
opbygger et økonomisk system, som er fokuseret på at 
mindske fattigdommen i hele udviklingssektoren; sam-
arbejde til gensidig fordel; og det skal anføres til Kinas 
gunst, eller til (der er et ord, jeg mangler) at de løbende 
tilbyder USA og de europæiske lande, at de bør samar-
bejde i stedet for at forsøge at slås. Men lige nu ser det 
ikke ud til, at folk i Vesten har den fornødne visdom til 
at reagere på dette tilbud.

GALLAGHER: Hvis det tyske erhvervsliv og de tyske 
husholdningers adgang til naturgas fra Rusland er ble-
vet ødelagt, som følge af denne økonomiske krigsførelse 
mod Rusland, er Biden-regeringens økonomiske for-
anstaltninger mod Kina da af samme omfang, som den 
totale økonomiske krigsførelse mod Rusland? Og hvad 
tror du, at Kinas reaktion hertil vil være?

ZEPP-LAROUCHE: Hvis man ser på Biden-regerin-
gens politik og folk som den tyske udenrigsminister, 
Annalena Baerbock, der mange gange har sagt, at de 
ønsker at (citat) “ruinere Rusland” eller (citat) “forhin-
dre Rusland i at diversificere sig fra olie og gas” – dette 
blev allerede erklæret den 25. januar af en unavngiven 
embedsmand fra Det Hvide Hus – så er det ikke lyk-
kedes særlig godt. [https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/statements-releases/2022/01/25/back-
ground-press-call-by-senior-administration-officials-
on-russia-ukraine-economic-deterrence-measures/]

Effekten af dette var, at Rusland vendte sig mod Asi-
en og klarede sig relativt bedre end Tyskland, hvor man 
nu oplever et komplet tilbageslag, og landet er i umid-
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delbar fare for afindustrialisering, og i betragtning af 
den tyske økonomis størrelse vil dette medføre en øde-
læggende påvirkning for hele Europa.

Derfor tror jeg, at truslen om at gentage det samme 
mod Kina, som man allerede har gjort mod Rusland, 
udelukkende medfører en total afindustrialisering af 
Vesten, i det mindste den europæiske del heraf. Des-
uden samarbejder Kina med ca. 150 lande i forbindelse 
med Bælte- og Vej-Initiativet (BRI), Det Globale Udvik-
lingsinitiativ, og netop på den igangværende 20. parti-
kongres for Kinas Kommunistiske Parti (KKP), som er i 

gang, blev det i den rapport, som blev fremlagt på kon-
ferencen, stolt fastslået, at den kinesiske økonomiske 
politik er fokuseret på kontinuerlig innovation, viden-
skabelig og teknologisk udvikling og fremme af borger-
nes kreativitet. Resultaterne har været en vedvarende 
fremgangsrig økonomi. Så hvis Vesten ønsker at afkoble 
sig fra Kina, vil de gøre det på deres egen bekostning, 
hvilket vil føre til selvdestruktion: Så forhåbentlig vil de 
vågne op, inden det er for sent.

Læs resten på engelsk: https://schillerinstitut.dk/
si/?p=33840

Helga Zepp-LaRouches indlæg på 
BRICS forskningskonference

Den 25. oktober 2022 (EIRNS) – Nedenstående er 
Helga Zepp-LaRouches tale til “International Scientific 
and Practical Conference ‘Scientific-Technological and 
Innovative Cooperation of BRICS countries’”, arrangeret 
af den [russiske] Nationale Komité for BRICS-forskning.

Min helhjertede tak til den Nationale komité for 
BRICS-forskning for invitationen til denne vigtige kon-
ference!

For at starte med et citat fra Peter Westmacott, tidli-
gere britisk ambassadør i USA, som netop har beklaget 
sig over, at Storbritannien er blevet “en kilde til mor-
skab, vantro, medlidenhed og skadefryd i udlandet”. 
Det er ydmygende for et land, som så længe har været 
et forbillede for et fungerende demokrati.” Hvis man 
ser bort fra kommentaren om Storbritannien som et ” 
fungerende demokrati”, har det en vis nytteværdi at be-
tragte Bank of Englands panikagtige rutsjebanetur, skif-
tende fra QE til QT, for derefter at springe tilbage til QE 
med en hastighed, der ligner Liz Truss’, der styrter ind 
i Downing Street 10 og ud igen. Mens nogle mennesker 
måske oplever ” schadenfreude/skadefryd” over Storbri-
tanniens undergang, er et mere nøgternt syn på sagen 
på sin plads, da det er det systemiske svigt i det neolibe-
rale system, som udgør den virkelige dynamik bag den 
angelsaksiske geopolitiske konfrontation mod Rusland 
og Kina.

Mens det britiske etablissement river sig i håret 
over spørgsmålene om, hvad disse tegn på manglende 
regeringsduelighed vil gøre ved den britiske støtte til 
NATO’s krig i Ukraine eller det særlige forhold til USA, 
peger uroen i Storbritannien på en større betydning af 
disse udviklingsforløb for BRICS og resten af verden.

Begivenhederne i London signalerer den endegyldi-
ge fremkomst af den globale systemiske krise, som min 
afdøde mand, Lyndon LaRouche, advarede om for 51 år 
siden, da præsident Nixon erstattede Bretton Woods-
systemets faste valutakurser med flydende valutakurser. 
Han advarede dengang om, at en fortsættelse af dette 
pengepolitiske system, som var orienteret mod profit-
maksimering for spekulanterne, nødvendigvis ville af-
stedkomme en ny depression, en ny fascisme og faren 
for en ny verdenskrig – eller et helt nyt økonomisk ver-
denssystem.

Selv om processen med af-dollarisering allerede er i 

gang, hvor stadig mere handel mellem BRICS og nogle 
lande i det Globale Syd gennemføres i deres nationale 
valutaer, og hvor der foregår forberedelser til at etablere 
en ny international valuta baseret på en kurv af råvarer, 
er disse lande ikke tilstrækkeligt beskyttet mod afsmit-
ningen af virkningerne af enten en hyperinflationær 
sprængning af det transatlantiske finanssystem som føl-
ge af fortsat kvantitativ lempelse eller en kædereaktion 
af kollapser med konkurser som følge af et forsøg på at 
dæmpe inflationen med kvantitativ stramning.

En repræsentativ kreds af regeringer, såsom BRICS, 
SCO og andre, der handler i flertallets interesse for stør-
stedelen af menneskeheden, må hurtigt forberede sig på 
at etablere et nyt kreditsystem, som beskytter landene i 
udviklingssektoren mod virkningerne af en kaotisk op-
løsning af de vestlige centralbankers hidtil domineren-
de finansielle system. En anden stærk motivation er den 
uforklarlige og tydeligvis fuldstændig uigennemførlige 
hensigt fra ledende kredse i USA, Storbritannien og EU 
om at afkoble sig fuldstændigt fra Rusland og Kina og 
dermed indirekte fra samtlige lande, der er involveret i 
BVI (Bælte- og Vej-Initiativet).

På trods af at det gamle Bretton Woods-system for-
ståeligt nok afvises af udviklingslandene, fordi det blev 
oprettet under Churchills og Trumans imperiale tan-
kegang og aldrig tilnærmelsesvis realiserede præsident 
Roosevelts vilje til at skabe et kreditsystem, der ville 
gøre en ende på kolonialismen og i overvejende grad 
øge levestandarden for befolkningerne i den såkaldte 
Tredje Verden, udgør det en nyttig reference, for så vidt 
som det minder folk om, at finansielle systemer ikke er 
et gudsgivet fænomen, men kan udformes af regeringer.

Som Lyndon LaRouche konsekvent har insisteret på, 
må et nyt kreditsystem absolut omfatte:

1.) et system med faste valutakurser for de nationale 
valutaer, som kan justeres med jævne mellemrum; 

2.) et samarbejdende system af nationale banker ba-
seret på regeringernes suveræne beføjelser; 

3.) begrænset omsættelighed af valutaerne; 
4.) kapitalkontrol, som grundlæggende har samme 

virkning som en international Glass/Steagall-bankop-
deling; 

5.) beskyttende told- og handelsregler, som især be-
skytter udviklingslandenes spirende økonomier; og 
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6.) forbud mod enhver form for spekulation.
Det hidtil usete omfang af sanktioner mod Rusland, 

som har haft det udtrykkelige formål at “ruinere Rus-
land”, idet de har nægtet Rusland adgang til alle moder-
ne avancerede teknologier og forhindret diversificering 
fra eksport af olie og gas, som det blev citeret den 25. 
januar fra unavngivne embedsmænd fra Det Hvide Hus, 
har tydeligvis fejlet, og nu er de til gengæld i færd med 
at ruinere økonomierne i Europa, men især i Tyskland. 
Der er nu et tilsvarende forsøg på at nægte Kina adgang 
til chip- og halvlederteknologier. Følgerne af den hype-
rinflationære eksplosion af fødevare- og energipriserne i 
udviklingslandene truer med en verdenshistorisk trage-
die af hidtil usete dimensioner. Alle disse faktorer bidra-
ger til den kendsgerning, at den nuværende industrielle 
kapacitet i både “Vesten” og i BRICS og det Globale Syd 
er langt under det, det vil kræve for at opretholde den 
nuværende verdensbefolkning.

Hvis BRICS-landene og deres partnere ønsker at af-
hjælpe denne situation, er den eneste pålidelige og ikke-
inflationære mulighed at mobilisere alle tilgængelige 
ressourcer i denne gruppe af nationer til et koordineret ” 
videnskabeligt drevet program”. Det er afgørende at prio-
ritere de nye videnskabelige gennembrud, som er baseret 
på relativt højere energi- og energitilstrømningstæthe-
der, hvilket muliggør højere relative potentielle befolk-
ningstætheder, en sammenhæng, som er et af de mest 
afgørende aspekter af videnskaben om fysisk økonomi, 
hvilket adskiller den fuldstændigt fra monetarisme. 
Dette behov for at anvende stigningen i den potentielle 
relative befolkningstæthed som målestok for værdien af 
en investering vedrører menneskehedens overlevelses-
muligheder på lang sigt.

I betragtning af at Rusland, Kina og Indien er blandt 
de førende rumfartsnationer, er rumfartsprogrammer 
med videnskabelige drivkræfter blandt de mest loven-

de områder, hvor afsmittende effekter af nye revolutio-
nerende teknologier til andre områder af økonomien 
skaber den størst mulige stigning i produktiviteten af 
den samlede produktionsproces med den højeste mu-
lige hastighed. Det samme gælder i princippet for an-
dre avantgarde-teknologier som f.eks. termonuklear 
fusion, biofysik og biokemi, kognitive videnskaber osv. 
De betydelige videnskabelige traditioner og kapaciteter 
inden for kernekraft og kernekraftrelateret videnskab i 
Rusland, Kina, Indien og Sydafrika er allerede til rådig-
hed og kan udgøre det videnskabelige grundlag for en 
voksende sektor af “videnseksport” til omfattende tek-
nologioverførsel og uddannelsesprogrammer til andre 
nationer i det Globale Syd, således at de kan avancere til 
et væsentligt højere produktivitetsniveau.

Samtidig med at der skal gøres en indsats for at an-
vende alle de menneskelige og arbejdsmæssige kapacite-
ter, der er til rådighed, og øge omfanget af teknologiske 
præstationer til det højest mulige niveau, skal der ydes 
støtte i form af billige kreditter og investeringsskattekre-
ditter til hver enkelt “afsmittende effekt”, der opstår som 
følge af de videnskabelige drivkraftprogrammer, som 
derefter gør det i stand til at løse afgørende problemer i 
økonomien.

Overførslen af de videnskabelige fremskridt til poten-
tielt samtlige sektorer af økonomien sker hovedsagelig 
gennem to kanaler, nemlig uddannelsessystemerne og 
til maskinværktøjssektoren og derfra videre til fremstil-
ling af varer, husholdningsgoder, infrastrukturudvikling 
og landbrugssektoren.

Det nuværende forestående systemiske kollaps af det 
finansielle system er naturligvis en alvorlig udfordring, 
men det er også en kærkommen anledning til endelig 
at få den største del af verdensøkonomien bragt ind på 
principper, der er i overensstemmelse med principperne 
i vores fysiske univers.

Se Tom Gillesberg 10 korte 
mærkesager videoer!

Også læs og se: 
26. oktober: Har vi stadigvæk demokrati i 

Danmark? Politisk orientering med Tom Gilles-
berg den 25. oktober 2022

25. oktober: Københavns Universitets valgmø-
de: Spørgsmål rejst om Tom Gillesbergs vigtigste 
mærkesag — at forhindre, at kringen i Ukraine 
bliver til atomkrig.

25. oktober: Interview med Tom Gillesberg på 
Den Uafhængige radiostation den 25. oktober, 
om nedtagning af hans valgplakater

17. oktober: Kulturnat: Støtterne af Tom Gil-
lesbergs folketingskampagne tager kampagnen 
direkte ind i Folketinget

10. oktober: Tør du stille kritiske spørgsmål? 
Eller holder du mund og mister både velfærd og 
risikerer atomkrig? af Tom Gillesberg

26. september: Politisk orientering af Tom Gil-
lesberg den 21. september 2022: Krig eller fred? 
Økonomisk kollaps eller udvikling? LaRouche og 
Tom Gillesberg har løsningerne

14. september: Den uafhængiges radio in-
terview med Tom Gillesberg den 14. september 
2022. Begynder på 1 time, 32 min.

14. september: Lyndon LaRouche i dialog med 
verdens nationer

Tom Gillesbergs Folketingskampagne
Se og læs mere: www.sive.dk


