Alvorlig fare for krig –
Schiller Instituttet
holder
særligt
møde
om
konsekvenserne af,
at
Martin
O’Malley
har
trukket sig ud af
valgkampen
om
USA’s
præsidentskab
Schiller Instituttet afholder et særligt møde v/formand Tom
Gillesberg torsdag den 4. februar kl. 19 om følgerne af den
pludselige afbrydelse af Martin O’Malleys kampagne for at
blive nomineret til det Demokratiske Partis præsidentkandidat
i USA, og hvilke signaler, dette udsender om den umiddelbare
fare for generel krig.
I dagene umiddelbart forud for valgkampagnebegivenhederne i
delstaten Iowa havde Lyndon LaRouche skarpt interveneret for
at fastlægge den politik, der ville være forudsætningen for
hans støtte til et O’Malley-præsidentskab med den bagtanke, at
denne handling ville tvinge nogle af de førende fjender af Den
amerikanske Republik til at spille deres kort ud og hermed
afsløre deres intentioner.
Lyndon LaRouches konklusion i kølvandet på den pludselige
afbrydelse af O’Malleys valgkampagne, endnu inden
slutresultaterne fra Iowa var blevet annonceret, var, at
ledende, britiske kredse, der kontrollerer Barack Obamas
præsidentskab, desperat optrapper deres forberedelser til krig
imod Rusland og Kina. Handlingerne imod O’Malley var i
realiteten det afslørende, røde farvestof, der er en

indikation af de krigsforberedelser, der allerede er i gang.
Den kendsgerning, at der var eskalerende provokationer på
vegne af den britiske krone imod den russiske præsident
Vladimir Putin, der faldt sammen med aktionerne imod O’Malley,
afgjorde sagen.
Tidspunktet for disse begivenheder var bestemt af den
kendsgerning, at hele det transatlantiske finanssystem – Det
britiske System – befinder sig i en accelererende
sammenbrudsproces, som det indikeres af nedsmeltningen af hele
det italienske banksystem, i et tempo, der overstiger
Grækenlands, Portugals og Irlands tidligere kollaps.
De britiske imperiekræfter, inklusive deres Obamapræsidentskab, er forpligtet over for en hastig affolkning af
planeten gennem krig og andre midler. Sammenfaldet
sammenbrudskrisen, den voldsomt overdrevne reaktion

af
på

LaRouches intervention på vegne af et levedygtigt O’Malleykandidatur og den dramatiske optrapning af de målrettede
provokationer imod både Rusland og Kina – som kommer fra
London og Det Hvide Hus – er det tydeligste bevis, vi kan få,
for, at menneskeheden er i færd med gå ind i en tid med en
særdeles alvorlig krise.
Det faktum, at topledere i både Rusland og Kina i høj grad er
sig betydningen af denne udvikling bevidst, betyder, at der
findes modforholdsregler, der kan tages, hvis de fulde
implikationer af de seneste dages begivenheder bliver
forstået.
Torsdag aften den 4. februar kl 19,00 afholder Schiller
Instituttets formand Tom Gillesberg et særligt møde, hvor han
vil diskutere denne ekstraordinære udvikling. (se andetsteds
info om gratis telefonkonference – du kan være med i
diskussionen over telefon, eller deltage direkte i mødet på
vores kontor).
I USA afholder Lyndon LaRouche (udover et hastemøde, ligeledes

torsdag aften) et møde lørdag den 6. februar på Manhattan, New
York, med et levende publikum, hvor han diskuterer denne
nødsituation med hele USA (via telefonkonference), og hvad der
nødvendigvis må gøres.
Det er af den yderste vigtighed, at alle borgere, der er
seriøse omkring at forhindre et umiddelbart forestående
styrtdyk ud i global krig, der meget hurtigt vil eskalere til
en atomkrigskonfrontation og således sætter selve
menneskehedens overlevelse på spil, deltager i disse møder.
Forbered dig på en intens og åbenhjertig diskussion, og på en
ekstraordinær mobilisering.

DOKUMENTATION:
Barack Obama truer Rusland, mens USA’s
realøkonomi smuldrer
3. februar 2016 – Præsident Barack Obama fortsætter med at
iscenesætte den ene provokation efter den anden imod Rusland
og Kina, hvor forsvarsminister Ashton Carter i denne uge har
fremlagt et forsvarsbudget, der kun kan beskrives som en
helligelse til Tredje Verdenskrig. Dette budget kræver
milliarder af dollars i nye udgifter for at opgradere USA’s og
NATO’s styrker i Europa og det asiatiske Stillehavsområde, alt
imens der også skal lanceres en modernisering af USA’s
termonukleare strategiske triade til 1 billion dollar.
I onsdags bemærkede Lyndon LaRouche, at hele dette
svindelnummer er et farligt bluff i betragtning af, at USA
befinder sig i de fremskredne stadier af et fysisk-økonomisk
sammenbrud. »Der finder en stejl nedgang i de amerikanske
borgeres intellektuelle liv sted«, advarede LaRouche. »Vores
økonomisk-produktive evne som nation er væk. Det eneste, der
er tilbage, er en lille rest for et syns skyld.«

USA’s Federal Reserves (Centralbanken) undersøgelse fra januar
måned af låneanmodninger fra varefremstillings- og
handelssektoren viser en dramatisk nedgang – mere end 11
procent. Banksektoren på begge sider Atlanten er i færd med at
bryde sammen. Blandt de store amerikanske og europæiske banker
er aktiernes værdi faldet med mere end 30 procent siden 1.
januar, 2016. I dag har den tyske erhvervsavis Handelsblatt
erklæret, at »Deutsche Bank er i frit fald« og tilføjer, at
det virkelige centrum for den europæiske finanssektors kollaps
ikke er i periferien, men er centreret i Tyskland og Frankrig,
Europas industrielle hjerte. En finanspublikation skønner, at
Deutsche Bank sidder på et bjerg af gæld, som for 70 % ’s
vedkommende er »forringet«.
Men, som Lyndon LaRouche understregede, så skyldes kollapset i
finanssektoren kollapset i den produktive realøkonomi. Den
fysisk-økonomiske sammenbrudsproces er drivkraften. »Obama er
øverste chef for en inkompetent styrke, og det står ikke bedre
til med briterne.«
Tilfældet Californien er et eksempel herpå. Ved afslutningen
af Anden Verdenskrig var Californien vokset frem som et
Arsenal for Demokrati, med skibsbyggeri, produktion af fly og
store forskningslaboratorier, inklusive Lawrence Livermore,
Jet Propulsion Lab og Cal Tech. Dette er alt sammen blevet
udslettet i accelererende tempo i de seneste år under
guvernørerne Arnold Schwarzenegger og Jerry Brown.
Vores interesse går således ud på at genopbygge realøkonomien,
og det begynder med at erkende og omstøde de fejltagelser, der
er blevet begået, uafbrudt, siden Franklin Roosevelts død. Det
begynder med vore uddannelses- og erhvervspraktikprogrammer,
der er blevet ødelagt. Den produktive evne hos den unge
generation af amerikanere er ikkeeksisterende, især i
sammenligning med niveauet af produktivitet for blot to
generationer siden.
Denne kendsgerning understreger blot galskaben i præsident

Obamas provokationer imod Rusland og Kina, der blot vil
bevirke en accelerering af det fremstormende kollaps af det
amerikanske folks produktive evner.
Barack Obama må fjernes fra embedet, før han, efter britiske
ordrer, indleder en atomkrig. Wall Street og City of London,
der allerede er håbløst bankerot, må fjernes. Vi må viske
tavlen ren, hvilket begynder med en global annullering af hele
den akkumulerede spillegæld. Den er værdiløs, så bare annuller
det hele! Som den tidligere cheføkonom i Den internationale
Betalingsbank, BIS, William White, sagde under det nyligt
afholdte Verdensøkonomiske Forum i Davos, Schweiz, så har vi
behov for en samlet gældseftergivelsesfest sådan, som man har
gjort det i de seneste 5000 år.
Udslet denne hasardspilsgæld, lancer en kreditpolitik efter
Franklin Roosevelts model for at skabe jobs, lancer
uddannelses- og praktikprogrammer til den manglende faglærte
unge generation, og udnyt den ældre generations kundskaber,
mens vi genopbygger – og fjern hele galskaben med at forberede
til krig imod Rusland og Kina.
Kompetente vestlige militære strategiske analytikere
anerkender, at Rusland har gennemgået en reel, kvalitativ
revolution i sine kapaciteter til udkæmpelse af krig og til at
forhindre krig. Dette inkluderer nye generationer af militært
udstyr og veluddannet personel. NATO’s øverste flådekommandør
roste for nylig russerne for det teknologiske spring i deres
ubådes krigsførelseskapaciteter.
Kun et sindssygt, desperat britisk oligarki – og dets lakajer,
såsom Obama – kunne overveje moderne krig imod stormagter som
Rusland og Kina, der ikke har nogen planer om at udgøre en
strategisk trussel. Den alvorligste trussel mod verdensfreden
og overlevelse er processen med det accelererende kollaps i
det transatlantiske område. Nedlukningen af NASA og den næsten
totale skrotning af automobilsektoren, med dens indbyggede
kapaciteter for maskinværktøjsfremstilling, var dødstødet for

USA’s engang så magtfulde Amerikanske Økonomiske System.

Stop Tredje Verdenskrig:
Amerikansk universitetsprofessor Stephen
Cohen:
Barack Obama kan ikke løbe fra sit ansvar
for Tredje Verdenskrig!
3. februar 2016 – I går aftes under sin ugentlige optræden på
John Batchelor radio-showet anbragte professor ved New Yorks
Universitet Stephen Cohen ansvaret for den voksende krigsfare
direkte på præsident Obamas skød. Han sagde, at Obama ikke kan
løbe fra Pentagons beslutning om at opbygge USA’s militære
styrker i Østeuropa, som USA’s forsvarsminister Ash Carter
bebudede i går.
»Dette er hans beslutning«, sagde Cohen. »Vi vidste, at det
var en mulighed, da NATO talte om det under topmødet i Wales
[i september 2014]; nu er det sket. NATO har besluttet – dvs.,
Det Hvide Hus – at firdoble sin militære magt omkring
Rusland.«
»Det, vi nu står med, er et øjeblik, hvor den nye, kolde krig
er blevet meget varmere pga. en beslutning taget i
Washington«, sagde Cohen. »Det gør den nye kolde krig mere
militariseret og gør den farligere end den foregående kolde
krig, fordi vi [dengang] ikke havde vores militærmagt stående
ved Ruslands grænser.« Cohen fortsatte med at beskrive,
hvordan USA, i begyndelsen af 1990’erne, erklærede, at faren
for atomkrig var forbi, når den ikke var det. Rusland var ude
af våbenkapløbet, men USA fortsatte, især med sine
missilforsvarsprogrammer og med sin tilbagetrækning fra ABMtraktaten i 2002. USA hævdede, at dette skete for at imødegå

Iran, men alle vidste, sagde Cohen, at det var rettet imod
Rusland. Så Rusland responderede ved at indlede en
genopbygning af sine atomkapaciteter, en indsats, der i dag
fortsætter med en høj prioritering.
»Beslutningen om at forstærke NATO’s grænser gør det nu klart,
at Rusland vil forlade sig på sit meget store arsenal af
taktiske atomvåben«, sagde Cohen. »Det er indskrevet i deres
officielle doktrin, at ’vi forbeholder os retten til at
anvende vore atomvåben, hvis eksistensen af den russiske stat
er truet af overvældende konventionelle styrker’. NATO kan i
øjeblikket meget vel være i færd med at ophobe overvældende
konventionelle styrker på Ruslands grænser.« Denne fare er
forhøjet, påpegede Cohen senere i interviewet, af USA’s
modernisering af B61-12 atombomberne, en bombe, der er
designet til at være mere »anvendelig«, et ord, der var blevet
bandlyst fra atom-leksikonnet af Ronald Reagan i 1980’erne,
men som Obama har bragt tilbage.
»At sige, at dette er farligt, er at underdrive situationen.
Det var alt sammen forudsigeligt, og alligevel er Washington
gået frem med det. Når Washington først gennemfører
firdoblingen af sine styrker, befinder vi os i en langt
farligere situation mht. en mulig atomar konfrontation, end vi
nogensinde gjorde under den Kolde Krig. Obama kan ikke længere
skjule sig for dette. Sorteper ender dér. Han har godkendt
dette. Det udgør en enorm optrapning af den Kolde krig med
kurs mod en Varm krig.«
Hele det 38 minutter lange interview kan høres
her: https://audioboom.com/boos/4139013-nato-rearms-against-ru
ssia-

